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Förord

År 1996 initierade Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR),
senare Vetenskapsrådet, på uppdrag av den svenska regeringen, ett forskningsprogram med namnet ”Stat–människa – det svenska samhället i omvandling”. Bakgrunden var behovet av studier rörande nationalstatens ställning och den offentliga
sektorns roll i det framtida svenska samhället. Samtidigt pågick en debatt om avregleringarnas konsekvenser för välfärdssamhällets omsorg. Dessa processer förväntades sammantaget påverka relationen mellan stat och människa i takt med att
statens offentliga sfär minskade, bland annat till förmån för en utveckling av organisationssfären. Fyra projekt kom att antas till programmet år 1997. Det första
handlade om pågående processer mot ökade transnationella regleringar på europeisk
och global nivå, och konsekvenserna av dessa nyregleringar på nationell nivå. Det
andra fokuserade frågan om genus, medborgarskap och offentlig politik under åren
1848–1998, dvs. frågan om kvinnans ställning inom ramen för den offentliga verksamheten i samhället. Det tredje belyste välfärdsstatens omvandling ur barnens
perspektiv.
Det fjärde projektet rörde övergången från statskyrka till fri folkkyrka (Informationsbroschyr HSFR 1997). Projektet fick namnet: ”Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000” (Presentation av forskningsprojektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka”, 1999). Inom ramen för relativt
självständiga delstudier har kyrka–stat projektet behandlat frågor som bildar bakgrund till och sammanhänger med den religiösa och sociala förändring som markeras med avregleringen av den institutionella religionen i Sverige år 2000. Fjorton
forskare från olika vetenskapsområden och universitet har varit knutna till projektet.
En kort presentation av projektets olika delstudier finns i kapitel 11.
I denna bok vidareutvecklas kyrka–stat projektets resultat och relateras till den
aktuella teoretiska diskussionen om religionens roll i det senmoderna samhället.
Projektledaren Anders Bäckström och två av projektets medarbetare, Ninna
Edgardh Beckman och Per Pettersson, är gemensamt ansvariga för bokens innehåll.
Anders Bäckström är professor i religionssociologi vid Uppsala universitet och
forskningschef vid Diakonivetenskapliga institutet, Ninna Edgardh Beckman är
teologie doktor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och föreståndare vid Diakonivetenskapliga institutet i Uppsala, Per Pettersson är teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet och föreståndare vid Centrum för tjänsteforskning,
Karlstads universitet.

Förutom den statliga grundfinansieringen har kompletterande medel erhållits
från bl.a. Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, Nordiska ministerrådet,
Rådet för arbetslivsforskning och Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Genom det
samarbetsavtal mellan Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Uppsala universitet
som undertecknades år 1999, kunde Diakonivetenskapliga institutet (DVI) grundas.
Detta har successivt utvecklats till ett centrum för avancerade studier inom området
”Religiös och social förändring i Sverige och Europa” (Vetenskapsrådets rapportserie 2003:3).
Till kyrka–stat projektet var en internationell referensgrupp knuten. Denna har
nu omvandlats till en forskargrupp som med stöd av Riksbankens jubileumsfond
genomför projektet: ”Welfare and Religion in a European Perspective – A Comparative Study of the Role of the Churches as Agents of Welfare within the Social
Economy.”
När nu kyrka–stat projektet avslutas genom denna bok, vill jag framföra ett
varmt tack till alla medarbetare i projektet och till de forskningsråd och institutioner
som på olika sätt har stött projektet.
Uppsala i mars 2004

Anders Bäckström
Professor
Projektledare för projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka”

1 Det religiösa och sociala Sverige

Syftet med denna bok är att analysera religiösa och sociala förändringsprocesser i
Sverige omkring år 2000. Boken bygger på det svenska projektet ”Från statskyrka
till fri folkkyrka” som fokuserade förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och
staten år 2000. Reformen gav anledning till omfattande teoretiska och empiriska
studier av pågående förändringsprocesser i det svenska samhället ur både ett historiskt och ett sociologiskt perspektiv. I denna bok relateras resultaten från projektets
studier till den teoretiska diskussionen om det moderna västerländska samhällets
utveckling, med fokus på religionens roll i en senmodern och global kontext.
Det historiska 1900-talsperspektiv vi anlägger fokuserar den religiösa förändringsprocess som har lett till kyrkors minskade makt över andra samhällsinstitutioner och över människors föreställningar. Under 1900-talet har den svenska folkkyrkan övergått från att ha varit en del av myndighetssverige till att bli en halvofficiell
och därför i princip fri religiös organisation. Perioden sammanfattar den tid då det
moderna samhället specialiserades och religionen blev en allt mer privat del av
människors liv. Denna tidsepok håller nu på att gå mot sin avslutning.
Det sociologiska samtidsperspektiv vi anlägger tydliggör framväxten av ett
senmodernt och globalt samhälle som präglas av avreglering av nationalstater,
arbetsliv och ekonomier. I denna situation fokuseras det individuella valet där konsumtionen har blivit allt mer central för människors identitet. Samhällsförändringarna och den ökade globaliseringen ger positiva effekter i form av ökad kommunikation mellan människor, men också negativa effekter i form av social exkludering
och nya former av fattigdom. I detta sammanhang diskuterar vi religiösa institutioners möjliga roll som aktörer inom ramen för ett framtida globalt och solidariskt
välfärdssamhälle.
Kyrka–stat projektet har givit anledning till fördjupade analyser av de religiösa
och sociala förändringsprocesser som präglar den moderna världen. Dessa kommer
på ett tydligt sätt fram i norra Europa. Sverige kan därför fokuseras som ett särskilt
nordeuropeiskt case. Frågan är hur en nordeuropeisk religionsform kan gestalta sig
och vilken roll en svensk majoritetskyrka kommer att spela i ett framtida senmodernt och globalt samhälle.

Det religiösa och sociala Sverige

9

1.1 Det moderna Sverige och Europa
Sverige är ett modernt och internationellt orienterat samhälle. Under en jämförelsevis kort tidsrymd har Sverige omvandlats från ett fattigt bondesamhälle till ett avancerat industrisamhälle. Landet har urbaniserats successivt under 1900-talet, särskilt
efter andra världskriget, och har utvecklat ett socialt skyddsnät som är kännetecknande för ett modernt internationellt orienterat välfärdssamhälle. I dagens Sverige
finner vi de klassiska uttrycken för modernitet. Detta samhälle bygger på idén om en
stark nationalstat med möjlighet att skapa kollektiva lösningar för alla medborgare
genom social organisering (den klassiska weberska byråkratiseringstanken). Samtidigt har Sverige en väl utvecklad, kapitalistiskt orienterad ekonomi som finansierar
välfärden. Näringslivet är starkt specialiserat kring skilda vetenskapliga kunskapsområden. Nya kommunikationsformer är väl utbyggda, bland annat genom en hög
grad av dator- och internetanvändning. Samhället är demokratiskt uppbyggt kring
ett flerpartisystem. Medborgarskapet är centralt och grunden för en jämlik omsorg.
Sverige har en jämförelsevis hög grad av jämställdhet mellan kvinnor och män. Det
svenska samhället har genom de kollektiva trygghetssystemen kunnat ge den enskilda individen omfattande fri- och rättigheter, även inom livsåskådningsområdet.
Till idén om det moderna samhället hör också sekulariseringen. Denna process
visar sig genom att den dominerande religiösa institutionen i Sverige successivt har
marginaliserats från det offentliga livet och har specialiserats kring specifikt religiösa uppgifter. De samhällsfunktioner (vård, skola och omsorg) som tidigare rymdes inom kyrkan har sedan 1800-talets mitt konsekvent förts över till staten. Kyrkan
har utvecklats till en förvaltare av en specifikt religiös samhällssfär, på samma sätt
som andra specialiserade institutioner, och har därmed fått se sin auktoritet i samhället minska. Denna auktoritetsminskning gäller också i relation till individuella
trosåskådningar och världsbilder. Dessa byggs idag upp av individen själv som en
del av individens egna val av värderingar, kunskaper och färdigheter. Bilden av en
modern kultur med stark individuell betoning har växt fram under 1900-talet inom
vilken åtskillnaden mellan en offentlig och privat samhällssfär har blivit en avgörande punkt. Religionens funktion har under den senaste 140-årsperioden till stor
del förts över från den offentliga till den privata sfären i Sverige.
Det är viktigt att tillägga, att denna idealtypiska beskrivning av det moderna
samhällets framväxt med en ökad demokrati, rationalitet, kunskapsspecialicering,
kapitalistisk ekonomi, kommunikationer och sammanfattningsvis en reducerad roll
för den institutionella religionen, gäller hela Västeuropa. Denna utveckling har ofta,
utifrån en eurocentrisk utgångspunkt, framställts som en universell norm för det
moderna samhällets utveckling. Enligt denna norm förväntas den västeuropeiska
formen av modernitet successivt erövra världen. Begreppet ”erövra” används eftersom en faktisk erövring av ”den tredje världen” har ingått som en väsentlig del av
det moderna projektet. Denna utveckling skulle på sikt kunna leda till en ökad homogenisering mellan jordens länder och anpassning av kulturerna till en i grunden
sekulär europeisk kultur. Om detta fortskred, skulle religiösa föreställningar och
organisationer minska i betydelse inom världens alla länder och kulturer.
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1.2 Det sekulariseringsteoretiska dilemmat
Idén om en grundläggande konflikt mellan det moderna samhället och det religiösa
livet har varit ett dominerande samhällsvetenskapligt antagande under 1900-talet.
Som religionssociologisk teori formulerades den först på 1960-talet av ledande
religionssociologer som Peter Berger (1969) och därefter Bryan Wilson (1982) och
Karel Dobbelaere (1981)1. Enligt dessa eroderar religionen bort i samhällen som
präglas av pluralism och privatism. Dessa faktorer medverkar till en process där
”religious institutions, actions and consiousness, lose their social significance”
(Wilson 1982:49). Denna sekulariseringsteori grundar sig på den religionskritik
som formulerades under upplysningen men som utvecklades av sociologins klassiker på 1800-talet (jfr Casanova 1994). Dessa klassiker antog, i högre eller lägre
grad, att det moderna samhället successivt skulle frigöras från de bojor som religionen hade lagt på individ och samhälle. Det gäller Compte (sociologins fader) som
talade om samhällets utveckling från ett teologiskt via ett metafysiskt till ett positivt
och vetenskapligt stadium. Det gäller Feuerbach som såg religionen som en illusion, Marx som ansåg att religionen fungerade som ett opium för folket, Durkheim
som menade att religionen är summan av samhällets alla funktioner (en värdeskapande gemenskap) och Weber som pessimistiskt ansåg att individen var fången i en
rationell bur. Till denna skara kan läggas Sigmund Freud, som i reduktionistisk
anda förklarade att religionen var uttryck för ett Oidipuskomplex. Mot den här
bakgrunden är det inte överraskande att sociologer och statsvetare har bortsett från
religionen som faktor då det moderna samhället har beskrivits. Sverige anförs ofta
som ett bra exempel på att utvecklingsteorierna stämmer.
Inom den religionssociologiska forskningen har den sekulariseringsteoretiska
utgångspunkten blivit allt mer ifrågasatt (jfr Beckford 2003). Globaliseringen har
tvingat fram jämförande studier där det har blivit uppenbart att religionen kan utvecklas olika snabbt och förändras i olika riktning samtidigt både mot ökad privatisering och mot ökad offentlighet. Detta gör moderniserings- och sekulariseringsteorierna problematiska. Det sekulariseringsteoretiska dilemmat ligger i det
enkla konstaterandet att moderniseringen, så som den har utformats i en europeisk
och senare västlig kontext, antas vara orsaken till sekulariseringen samtidigt som
moderniseringen uppfattas vara en del av den globala processen. Det har dock visat
sig att religionen bevisligen inte minskar eller privatiseras i alla länder som har
blivit moderna enligt den idealtypiska definitionen. I vissa länder, t.ex. Egypten, har
moderniseringen till och med inneburit att det religiösa engagemanget har förstärkts
och religionen har fått en offentlig roll med ansvar för skolundervisning och sociala
tjänster (Herbert 2003).
Det bästa exemplet på teorins ofullkomlighet är det industriellt och vetenskapligt avancerade USA. Där har, tvärt emot sekulariseringsteorins antagande, det religiösa engagemanget ökat under större delen av 1900-talet. Det gäller både gudstro
och organisering i kyrkor/samfund. Religiösa organisationer har allt ifrån konstitutionens dagar på 1700-talet haft en grundläggande roll för den amerikanska demo1

Idag företräds denna sekulariseringsteori främst av Steve Bruce (1996).
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kratin (Ammerman 1997). Den evangeliska protestantismen i form av den kristna
högern har under senare årtionden haft vissa politiska framgångar. Den religiösa
tillväxten i USA har vanligtvis förklarats som ett undantag från den generella regeln
att religionen är på tillbakagång i världen (Luckmann 1971). Men det har visat sig
att religionen har utvecklats parallellt med det moderna samhället inte bara i Nordamerika utan också i Latinamerika, i flera afrikanska länder och i delar av Asien
(Davie 2002). Inte minst gäller detta muslimska länder där Iran och Egypten kan
anföras som exempel (Herbert 2003). En liknande utveckling möter i östra Europa
efter kommunismens fall (Tomka 2002). Det intressanta är att ökade globala kommunikationer, gemensamma tekniska lösningar och en ökad handel inte verkar leda
till en motsvarande homogeniseringsprocess på det kulturella planet med utgångspunkt i det moderna västra Europa (Eisenstadt 2000). Denna grundläggande spänning mellan tekniska innovationer och ett sökande efter kulturella identiteter har
under de senaste decennierna blivit märkbar också i Sverige.
Dessa och liknande iakttagelser har föranlett Peter Berger att omvärdera sin
”klassiska” sekulariseringsteori. Redan på 1970-talet konstaterade han att privatiseringstanken inte var så allmängiltig som han hade antagit (Berger 2001). Detta
gällde först och främst den amerikanska utvecklingen, som inte stämde med teorin.
Senare har han konstaterat att både den evangeliska protestantismen och islam i
världen har vitaliserats på ett sätt som inte heller stämde med teorin. Framför allt är
det dessa religioners och rörelsers offentliga och politiska karaktär som motsäger
teorin. Världen verkar vara ”as furiously religious as ever” (Berger 1992, 1998,
1999). Det gör att det inte är den religiösa utvecklingen i Nordamerika, eller i andra
regioner i världen, där religionen har fortsatt att ha en stark ställning, som utgör
undantaget från regeln och som måste förklaras. Det är den europeiska tillbakagången som utgör undantaget och som kräver en förklaring. Hans begrepp ”European
Exceptionalism” har blivit ett samlingsbegrepp för den teoretiska inriktning inom
religionssociologin som syftar till att förklara varför världen inte verkar följa den
europeiska utvecklingen på det religiösa området (Martin 1990). Vi kommer att visa
att sekulariseringsteorin inte ens i Sverige kan tillämpas på ett okomplicerat sätt.
Mot denna bakgrund menar vi att begreppet sekularisering leder tankarna till teorier
om relationen mellan modernitet och religion som visat sig vara alltför förenklade.
Religionen verkar inte försvinna i och med moderniteten, utan snarare förändras till
form, funktion och delvis innehåll. Vi väljer därför att i stället tala om religiös
förändring när vi diskuterar religionens och religiösa institutioners utveckling.

1.3 Den svenska komplexiteten
Ur detta vidare teoretiska perspektiv är Sverige ett intressant land att fokusera.
Sverige är ett modernt land i enlighet med ovanstående kriterier. Sverige har också
gått igenom en sekulariseringsprocess där staten och individen har frigjort sig från
kyrkans makt. I Sverige finner vi således ”klassiska” europeiska förutsättningar för
religiösa och sociala förändringar. Svenska kyrkan är inne i ett unikt skifte från att
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ha varit en offentlig myndighet till att år 2000 bli en voluntaristisk organisation,
som på ett nytt sätt kan delta i det offentliga samtalet som en fri aktör. Den svenska
situationen är tidstypisk men samtidigt komplex vilket blir tydligt då relationen
mellan svenska folket och Svenska kyrkan studeras.
Undersökningar visar att bejakandet av traditionellt kyrkliga trosåskådningar
och värderingar har minskat i betydelse för stora folkgrupper. Samtidigt upprätthålls kyrkliga livsriter och årliga högtider av en klar majoritet av befolkningen. År
2003 var 80 % av befolkningen anslutna medlemmar i den svenska kyrkan, 70 % av
alla födda barn döptes och 87 % av alla döda begravdes i Svenska kyrkans ordning.
Ytterligare ca 3 % av befolkningen var engagerade i frikyrkor, ca 2 % var tillhöriga
de romersk-katolska och ortodoxa kyrkorna samt drygt 1 % av befolkningen var
tillhöriga övriga religioner (varav islam dominerar). Invandrarkyrkor och religioner
har bidragit till det mångkulturella Sverige och har i vissa avseenden bidragit till att
föra in religionen i den offentliga debatten.
Den svenska komplexiteten understryks ytterligare av att den starka nationalstaten, som på 1800-talet och framåt övertog många av kyrkans tidigare samhällsfunktioner, nu får se sin egen position reducerad. En ny utveckling har inletts som
har gjort den offentliga förvaltningen svårare att finansiera. Den kyrkliga avregleringen år 2000 kan därför betraktas som en del av en allmän avreglering som gäller
den offentliga sektorn i stort. Sverige är exempel på ett land där avregleringen av
kollektivtrafik, telekommunikation, elproduktion, sjukvård och äldreomsorg har
gått snabbt. Denna nationella avreglering följs samtidigt av nyregleringar på en
transnationell eller global nivå. Dessa omvandlingar gör sammantaget att utrymmet
mellan stat och människa ökar. Svenska kyrkans övergång från den offentliga till
den frivilligt organiserade samhällssektorn är en del av denna expansion. Mycket
talar för att religiösa institutioner i det senmoderna och globala samhället kommer
att uppträda som allt mer aktiva aktörer tillsammans med andra icke-statliga organisationer. Religionen i Sverige är därmed indragen i åtminstone två grundläggande
och djupgående samhällsprocesser. Den första avser en allmän avslutning på
industrisamhällets epok i Sverige där religionen har privatiserats. Den andra innebär
framväxten av ett nytt senmodernt tjänstesamhälle där religionen håller på att dras
in i det offentliga samtalet både utifrån individuella och sociala samhällsbehov.
Relationsförändringen kyrka–stat år 2000 speglar därmed frågor som rör både
1900-talets förändringsprocesser och senare decenniers avregleringsprocesser.
Dessa processer väcker nya identitetsfrågor som rör nationer, organisationer, religiösa institutioner och individer.
Till detta kommer att relationsförändringen år 2000 är resultatet av en politisk
kompromiss. Detta gör bedömningen av Svenska kyrkans samhällsposition oklar.
Detta utvecklas närmare i kapitel 3. Kortfattat kan sägas att kyrka–stat reformen har
resulterat i en av riksdagen fastställd ramlag som anger att Svenska kyrkan skall
vara en öppen och demokratiskt styrd folkkyrka med en evangelisk-luthersk trosbekännelse. Svenska kyrkan har därmed fått en rättslig ställning som gör att kyrkan
inte kan jämföras med det övriga föreningslivet i Sverige. Det ger kyrkan en
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halvofficiell roll både som statligt reglerad institution och religiös organisation
(kapitel 8).

1.4 Det nya ”post-samhället”
Dessa svenska förändringsprocesser har både europeiska och globala paralleller
som kan tolkas i olika riktning. Själva övergången från 1900-talets industrimoderna
samhälle till nya globala former av kommunikation och ekonomisk administration
har fått många namn. Redan år 1973 myntade Bell begreppet ”det postindustriella
samhället”. Det sammanfattar en begynnande förskjutning mot tjänsteproduktion
med tonvikt på forskningsbaserad kunskap. Den postmaterialistiska generationens
framväxt med en betoning av ”mjuka” individrelaterade värderingars betydelse för
livskvalitet lyfte Inglehart (1977) fram och Lyotard (1979 eller 1984 i engelsk översättning) betonade några år senare framväxten av en ”postmodern” mångfald av
verkligheter och de stora berättelsernas slut. Till kritikerna av det moderna samhällets säkra kunskap kan också Bauman (1987, 1992) räknas. Under 1980-talet utvecklade Giddens (1990, 1991) sina teorier om att begrepp och sociala relationer i
det senmoderna och globala identitetssamhället har blivit allt mer ”disembedded”,
dvs. lyfta ur sitt sociala sammanhang, och Beck (1986 eller 1992 i engelsk översättning) betonade risksamhällets grundläggande betydelse för framväxten av ett reflexivt förhållningssätt till kunskap, något som har lett till att den första modernitetens begrepp och ordningar behöver omförhandlas. Detta kallar Beck (1992,
1998) för utvecklingen av en ny eller ”andra modernitet”. Till detta skall läggas
Eisenstadts (2000) modeller som vill visa på parallella modernitetsutvecklingar i en
allt mer global kontext, s k ”multipla moderniteter”. Dessa moderniteter uppvisar
traditionella drag av demokrati och välfärd men de representerar skilda kulturella
traditioner.
Det är mot denna bakgrund som man skall se det ökade behovet av att problematisera det moderna konceptet, särskilt då det moderna projektets framstegsoptimism ställs mot dess negativa effekter (Kristensson Uggla 2002:81). Detta innebär
dock inte ett uppgivande av upplysningens normativa ställning (Habermas 1986). I
viss mening kan det moderna samhället ses som en förutsättning för andra världskrigets förintelse, liksom för den svenska steriliseringsvågen av psykiskt sjuka på
1930- och 40-talen. Men det moderna samhället innehåller samtidigt viktiga ingredienser av demokrati, välfärd, solidaritet mellan grupper och länder samt en ökad
frihet för både kvinnor och män. Dessa negativa och positiva aspekter är två sidor
av moderniteten.
I denna komplexa omvandlingsprocess har religionen börjat att återvända till en
värld som många har ansett vara ”avförtrollad” av vetenskapen (disenchanted,
Weber). Det är också möjligt att reträtten till det privata inte har varit så genomgripande som sekulariseringsteorin har antagit (Casanova 1994). Nu förefaller modernitetens Stora berättelse om Framsteget inte ge tillräckliga förklaringar till de förändringsprocesser som pågår. Detta visas på många sätt, till exempel genom en
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ökad esteticering av värden, av religionens återkomst i form av en andlig värld av
myter och berättelser i film och konst (t.ex. Tolkiens Sagan om ringen), i form av
nya och oklara gränser mellan det heliga och det profana (träds och regnskogars
helighet) eller i form av nya rituella vanor t.ex. exponerade av media.
I denna studie har vi utgått från antagandet att religionen, på samma sätt som det
moderna samhället, har kommit för att stanna. Det moderna samhället kommer
därför att finna nya former inom ramen för en global tjänstestruktur på samma sätt
som religionen kommer att finna nya former i ett framtida samhälle som inte regleras av industrimoderna gränser. Vi har därför valt att tala om det nuvarande
svenska samhället som ett senmodernt tjänstesamhälle där modernitetens förutsättningar omförhandlas. Det är resultatet av dessa omförhandlingar som avgör den
framtida utvecklingen.

1.5 Samhällsförändring – långsam process på olika nivåer
Vi menar att samhällsförändring är en ständigt pågående process, som å ena sidan
utlöses av religiösa uppfattningar, politiska idéer eller karismatiska personligheter
och å andra sidan av tekniska eller vetenskapliga genombrott, ekonomiska förhållanden och nya strukturer. Vidare utgår vi ifrån att det finns en pågående förskjutning mot det vi kallar för det senmoderna tjänstesamhället i västerlandet och därmed i Sverige. Processerna in i framtiden är dock parallella. Det är därför svårt att
sammanfatta förändringen i en enda idé om utveckling (Halman och Pettersson
1996, Inglehart och Baker 2000). I tanken om det moderna samhällets utveckling
ligger att kunskapen blir allt mer reflexiv, prövande och rörlig allt i enlighet med
tanken om kunskapstillväxtens allt mer globala (disembedded) och relationsberoende (tjänstenära) karaktär. Detta resulterar i en grundhållning som präglas av upplevd kvalitet då livsvärden fokuseras och välfärden skall fastställas. Till dessa processer kommer globaliseringens mottendenser som bidrar till en lokal och etnisk
parallellitet, det som Robertson (1995) kallar för ”glokalisering”. Dessa tendenser
är särskilt tydliga i det sönderfallande Europa efter år 1989. Processerna påverkar i
hög grad Sverige som nation med en internationellt beroende ekonomi och Svenska
kyrkan med sin starka historiska förankring och ekumeniska inriktning.
Förskjutningar av tros- och värderingsbilder är alltid långsamma och därför
svåra att registrera. De kan dock studeras genom att jämföra äldregruppers värderingsbilder med yngregruppers. Denna typ av forskning har blivit allt vanligare
(Inglehart 1977, 1990). Grundläggande är att beteenden förändras lättare, medan
värden och normer är kollektivt verkande och därför mer stabila. Dessa nivåer interagerar, samtidigt som de oftast håller sig med olika tidsskalor då förändringstakten
skall analyseras (Andersson – Sylvan 1997:47). Samtidigt som långsamma värderingsförskjutningar ständigt pågår, och kan studeras mellan generationerna, finns
historiska ”brytpunkter” då grundläggande värderingar går i dagen. En brytpunkt
uppstår dock inte som en följd av en plötslig eller högre förändringstakt i den historiska processen. Denna känsla av snabb förändring, som individen upplever, uppstår
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då de olika förändringstakterna som sociala/tekniska/ekonomiska faktorer och kulturella identitetsfaktorer representerar, sammanfaller.
Den känsla av ökad acceleration i förändringstakten som dagens individer kan
uppleva beror således på att den grundläggande logik som har givit förutsättningarna för den uppfattade kulturella och sociala ordningen i samhället successivt upphör att gälla till förmån för en annan eller ny framväxande ordning. Då blir det
uppenbart för en majoritet av svenskarna att vardagslivets händelser inte längre kan
förklaras på ett tillräckligt trovärdigt sätt av den religiösa och moraliska ordning
som hittills har gällt (Allardt 1985:31, Giddens 1993, kap 11). Skillnaden mellan
utvecklingsliberalism och bevarande konservatism brukar bli särskilt tydlig i situationer som dessa. Det är också i detta perspektiv som fundamentalistiska motkulturer och nya rörelsers framväxt skall ses.
Vid denna typ av historiska situationer efterfrågas (karismatiska) ledare allt mer.
Ledarskapets uppgift blir då att samla medborgarna kring en vision eller idé med
syfte att ge idéerna och handlingarna en riktning. Det för oss intressanta med teorier
om värderingsförskjutningar är att religiösa föreställningar och moraliska förhållningssätt inte kan isoleras från sociala och ekonomiska strukturer. Det finns en
parallellitet i utvecklingen mellan idé och struktur (Pettersson 2000).

1.6 Den ”lilla” och den ”stora” globaliseringen
För att visa på svenska drag i utvecklingen, har vi valt att tala om den nuvarande
processen i termer av ”den stora globaliseringen”. Vi har gjort detta för att kunna
jämföra den nuvarande förändringsprocessen med de processer som ägde rum på
1800-talet i Sverige och som vi benämner för ”den lilla globaliseringen” (Bäckström 1999, 2001). Dessa epitet visar på likheter i de strukturella förändringarna
samtidigt som dessa är åtskilda innehållsmässigt. På samma sätt som socknen öppnades för landet i stort på 1800-talet, ekonomiskt, socialt, politiskt och religiöst så
öppnar sig nationalstaten Sverige i dag för Europa och världen i stort, ekonomiskt,
socialt, politiskt och religiöst. Detta ger möjlighet till jämförelser. På 1800-talet
växte trä- och järnindustrier fram som symboliserades av den rykande skorstenen.
Den ideologiska motkraften utvecklade folkrörelserna. Idag växer forskningsbaserad biologisk och informationsteknologisk industri fram som symboliseras av
mikroskåpet och mikrochippet. Den ideologiska motkraften är idag tydligare knuten
till den internationella organisationssfär (nya globala nätverksrelationer) som har
uppstått som en följd av lokala förhållanden (t.ex. miljöförstöringen).
Nedanstående modell avser att spegla de svenska processer som kan benämnas
för den ”lilla” och den ”stora” globaliseringen. Modellen tar fasta på den omfattande forskningen om det svenska industrisamhällets uppgång på 1800-talet och
dess övergång till 2000-talets tjänstesamhälle. Modellen illustrerar schematiskt
relationen mellan skilda samhällsfält eller nivåer som inbördes påverkar varandra
inom respektive samhällsform.
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Figur 1.1. Schematisk jämförelse av förändring och kontinuitet mellan olika svenska samhällstyper.

Modellen vill visa att kyrkan i Sverige legitimerade den världsbild som dominerade
till 1800-talets mitt och att folkrörelserna i stort sett övertog den rollen under 1900talet. Det tolkningsföreträde som folkrörelserna har haft håller nu på att försvagas i
takt med att industrisamhällets värderingsbild förlorar i förklaringskraft. Detta
pekar mot en förnyelse av den västerländska kulturen och dess världsbild där religionen har kommit att få en delvis ny roll.
Modellen vill också illustrera en pågående förskjutning från att betrakta religionen som en övergripande meningssfär (canopy) via betraktandet av religionen som
en specialiserad samhällssektor till att betrakta religionen som en personlig och
kulturell resurs eller arena för kommunikation, både lokalt och globalt. Detta illustrerar förskjutningen från en betoning av yttre objektivt givna förhållanden till en
betoning av det inre livets förhållanden och upplevelser liksom från en betoning av
det transcendenta till det immanenta. Ytterst handlar det om en förskjutning från
givna traditioner till den existentiella förståelsen av det som händer här och nu. De
organisationer och företeelser som ger utrymme för individens egen medverkan
utvecklas eftersom dessa ger ”återbäring” i form av fördjupade vänkontakter och
personlig tillfredsställelse. En sådan tillfredsställelse bygger på individens möjlig-
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het till fria val. Utvecklingen skulle därmed gå från idéorienterat till nätverksorienterat engagemang. Även om denna utvecklingstendens inte får överdrivas är det
troligt att Sverige är indraget i ett sådant relationsmönster (Castells 1996).
I det framtida samhället väntas livsfrågorna i högre grad bli relaterade till sysselsättningen i stort eftersom utbildning och kompetens kan väntas bli mer personligt relaterade. På detta sätt blir arbetet i allt högre grad ett självändamål. Samtidigt
finns det en tendens till att naturvärden och kulturella värden upphöjs tillsammans
med s k andliga värden på bekostnad av institutionella värden. Naturen uppfattas
ofta som besjälad av en kraft som möter också inom människan. Religionen blir då
en resurs att räkna med om den kan möta och frigöra dessa ”inre” krafter. Den tid
som människan använder för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande kallar
Douglas Davies (1994, 1997) för kvalitetstid. De platser som människan besöker för
detta syfte tillhör det han kallar för kvalitetsplatser. Det är troligt att kyrkobyggnaderna, vid sidan av naturen, rekreations- och upplevelsecentra har förutsättningar att
vara en del av denna kvalitetssfär.
Det finns skäl att tro att den aktuella övergången till ett globalt och tekniskt
kunskapsintensivt samhälle kommer att bidra till en delvis ny livsstil eller livsform
som ger religiösa värden en annan roll på samma sätt som övergången från bondetill industrisamhälle förändrade förutsättningarna för människors livsbetingelser och
föreställningar. Modellen vill illustrera att relationerna människor emellan har gått
från en lokal jordnära relation, som gav förutsättningar för överlevnad, till mer
distanserade tillverkningsrelationer (genom maskiner), där kapitalet gav förutsättningar för tillväxt och standardförbättringar. Idag förefaller utvecklingen gå mot
både mer globala och nukleära (nära) tjänsterelationer. Dessa relationer bygger på
den ökande möjligheten till global kommunikation vilket ger behov av ökad lokalisering av identiteten, dvs. förmågan att se lokala händelser i ett globalt perspektiv
och tvärtom. Det är denna utveckling som kan sammanfattas i epiteten livsmedel–
livsstandard–livsmening. Det är viktigt att påminna om att denna utveckling inte
gäller 2/3-dels samhällets nya grupper av fattiga.

1.7 Centrala begrepp
Som en hjälp för läsaren vill vi här sammanfatta och tydliggöra våra val och tolkning av några centrala och återkommande begrepp. Kyrka: Utan annan bestämning
avser begreppet kyrka Svenska kyrkan. Religion: När inget annat sägs används
begreppet religion i funktionell mening. Detta begrepp är vidare än begreppet
kyrka. Religiös förändring: Vi har valt att använda begreppet religiös förändring i
stället för sekularisering. Denna begreppsanvändning har motiverats i avsnitt 1.2.
Senmodernitet: Vi väljer att i huvudsak använda begreppet senmodernitet som benämning för den nuvarande formen av modernitet. Begreppet avser Giddens teoretiska modell och utvecklas särskilt i kapitel 8. Detta begrepp används där omväxlande med Becks begrepp ”en andra modernitet”. Genom betoningen av en andra
modernitet framhävs kontinuiteten i utvecklingen samtidigt som behovet av omför-
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handling av värderingar och åskådningar tydliggörs. Tjänstesamhälle: Vi väljer att
kalla den nuvarande samhällsformen för tjänstesamhälle. Detta motiveras utförligt i
kapitel 2. Liten och stor globalisering: Den förändringsprocess i skiftet mellan 1800
och 1900-talet som innebar att det lokala svenska jordbrukssamhället öppnade sig
för omvärlden kallar vi för den lilla globaliseringen. Den liknande process i skiftet
från 1900 till 2000-talet som innebär en omfattande och världsvid globalisering
kallar vi för den stora globaliseringen. (Begreppets användning har motiverats i
avsnitt 1.6).

1.8 Sammanfattning – Sverige som case
I denna studie av religiösa och sociala förändringsprocesser omkring år 2000 fungerar Sverige som ett nordeuropeiskt case. Sverige är ett exempel på ett land där
1900-talsutvecklingen har präglats av statens och individens frigörelse från kyrkans
historiska dominans, en utveckling som kan föras tillbaka till upplysningen (jfr
Hervieu-Léger 2000). Nu pågår en ny utveckling som har att göra med de frågor
och problem som uppstår som en följd av politikens, ekonomins och kulturens
globalisering. Nya tankar uppträder som kan relateras till staters och individers
ökade intresse för religiösa institutioners bidrag till människors sociala och religiösa
behov. Genom att stora förändringar har skett under en relativt koncentrerad tidsperiod kan religionens samhällsfunktion i det dåtida, det nuvarande och i det, mer
spekulativt diskuterade, framtida samhället analyseras.
Den svenska situationen är således ytterst komplex. Den rymmer å ena sidan, en
marginalisering av den dominerande religiösa institutionen som bygger på specifika
nordeuropeiska förutsättningar, men samtidigt å andra sidan, en pågående religiös
utveckling som präglas av senmoderna och globala förutsättningar i en allt mer
voluntaristisk kultursituation. Genom att skilja på frågan om kyrkans minskade
makt över andra samhällsinstitutioner (det historiska perspektivet) och religiösa
organisationers roll som aktörer inom ramen för ett senmodernt och globalt tjänstesamhälle (det sociologiska perspektivet) har vi öppnat för nya tolkningar av religionens uppgift både för individ och samhälle. Analysen innefattar även nya tolkningar
av religionens aktuella funktion för både kvinnor och män. På detta sätt vill vi bidra
till en ökad förståelse av religionens roll inom ramen för pågående moderniseringsoch globaliseringsprocesser.

1.9 Rapportens uppläggning
I detta första kapitel har vi formulerat utgångspunkten för denna rapport och den
ram inom vilken boken har kommit till. Vi har velat visa på det spänningsfält som
religiösa institutioner för närvarande befinner sig i och den vidgade syn på religionens roll som håller på att öppnas upp också i en europeisk kontext. De två följande
kapitlen ger en bakgrundsbeskrivning till den efterföljande analysen av religionens
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funktion i det senmoderna svenska och nordiska samhället. Kapitel 2 beskriver de
förändringsprocesser som inramas av årtalen 1862 och 2000. Det är den epok i
svensk historia då välfärdsstaten växte fram, den individuella integriteten stärktes
och staten, liksom individen, frigjorde sig från kyrkans makt. Det är en period som
kan sammanfattas i övergångarna från bonde-, via industri- till tjänstesamhälle.
Kapitel 3 ger en kortfattad översikt av Svenska kyrkans organisation och verksamhet efter år 2000. Genom kapitel 4 övergår vi till att teckna den komplexa nordeuropeiska religionsbilden. Utifrån det sekulariseringsteoretiska paradigmet har det
ofta hävdats att de nordiska länderna utgör paradoxer i den meningen att traditionell
religiös tro och regelbundet deltagande i gudstjänster är svagt medan medlemskap
och anslutning till kyrkans livsriter är starkt. I kapitlet diskuteras denna paradoxala
religionsform som den nordiskt normala formen av religion. I kapitel 5 belyser vi
relationen mellan individ och kollektiv i det svenska samhället med utgångspunkt i
det omfattande nätverket av relationer mellan befolkningsmajoriteten och Svenska
kyrkan. Genom att anknyta till resultat från studier av katastrofer, som har drabbat
Sverige under senare år, tydliggörs komplexiteten i den nordiska religionsformen. I
vissa situationer på såväl individuell som kollektiv nivå uppfattas kyrkan som tillhandahållare av viktiga offentliga tjänster. I kapitel 6 lyfts spänningen mellan kvinnors emancipation och religiösa synsätt fram. Med tanke på att religiös praxis i
högre grad bärs upp av kvinnor ställs frågan om diskursen om sekularisering i alltför hög grad har utgått från industrisamhällets manliga normalitet. Kvinnor som
bärare av religiös förändring diskuteras, bland annat i förhållande till samhällets
omsorgstjänster.
I kapitel 7 övergår vi till att fokusera majoritetskyrkors och religiösa organisationers funktion inom ramen för ett vidare samhällsperspektiv, dvs. det svenska
välfärdssamhället. Detta analyseras genom en diskussion om Svenska kyrkans nya
roll som den största fria organisationen i det svenska samhället efter separationen
från staten. Den parallella avregleringen av den offentliga välfärden riktar allt större
förväntningar på frivilliga organisationer som välfärdsaktörer, vilket väcker nya
frågor om religionens plats i det offentliga rummet. I kapitel 8 relateras analysen av
de svenska religiösa och sociala förändringsprocesserna till den teoretiska diskussionen om religionens plats i det globala och senmoderna samhället. Kapitel 9 analyserar förändringsprocesserna ur ett teologiskt perspektiv där teologins tolkande
roll särskilt framhålls. Det avslutande kapitel 10 är en kort reflexion över bokens
huvudsakliga slutsatser samt pekar på frågor för fortsatt forskning. Sist, i kapitel 11,
sammanfattas kortfattat det svenska kyrka–stat projektets ursprungliga syfte samt
dess delstudier.
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2 Från jordbruk via industri till tjänster
1862–2000

I detta kapitel skall vi redogöra mer ingående för innehållet i de historiska processer
som översiktligt har sammanfattats i kapitel ett med begreppen den lilla och stora
globaliseringen. Analysens poäng ligger i relationen mellan sociala och religiösa
förändringar och därmed den institutionella religionens plats inom ramen för jordbruks-, industri- respektive tjänstesamhälle. För att få perspektiv på det ännu pågående uppbrottet ur det industrimoderna samhället har vi tagit utgångspunkt i den
utveckling som ägde rum på 1800-talet och har låtit årtalen 1862 och 2000 utgöra
ramen för denna historiska process. Det var år 1862 som kommunallagarna skiljde
på socknens borgerliga och kyrkliga uppgifter för första gången i svensk historia
(Bexell 2003). Dessförinnan var kyrka och stat sammanflätade till en enhet. Kyrka
och samhälle har under den 140-åriga perioden mellan dessa båda årtal separerats
inom område efter område genom att en rad samhällsinstitutioner har avskiljts från
kyrkans ansvar. Det gällde bland annat fattigvård och skola på 1800-talet och vård
och omsorg under 1900-talet. År 2000 upplöstes nästan all form av statlig reglering
av kyrkan.
Utvecklingen av huvudsysselsättningen i Sverige illustrerar tydligt förändringen
från jordbrukssamhälle via industrisamhälle till det nuvarande tjänstesamhället.
Antalet sysselsatta inom jordbruk och binäringar har minskat från ca 70 procent i
mitten av 1800-talet till knappt 3 procent idag. Traditionellt industriarbete nådde sin
höjdpunkt i slutet av 1950-talet med ca 50 procent av arbetskraften jämfört med
mindre än 15 procent idag (Ingelstam 1995). I 2000-talets Sverige arbetar majoriteten, ca 80 procent, inom den s k tjänstesektorn, där uppgiften till stor del består i
att lösa ”andra människors problem” (Lundblad 1996: 19). Utvecklingen av arbetsmarknaden har inneburit en radikal omställning från en dominans av jordbruksarbete till tjänstearbete. Fysiskt arbete inom den tunga industrin har endast under en
kort tid sysselsatt en större andel av befolkningen.
Parallellt med förändringen av människors huvudsysselsättning har en rad
genomgripande sociala, religiösa och värderingsmässiga förändringar ägt rum. Flera
samhällsforskare har presenterat teorier och argument för att människors sätt att
tänka och handla är nära sammankopplat med deras form av arbete/huvudsysselsättning (Marx 1847/1978, Berger – Luckmann 1966, Inglehart 1977, Højrup 1983,
Pettersson 1988, Lundblad 1994, Ingelstam 1995). Formerna och villkoren för
arbetet styr i stor utsträckning människors dagliga handlande, agerande och
tänkande (Ahrne m.fl. 1996). Dessa sociala mönster på individnivå har paralleller
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på samhällets kollektiva makronivå. Det finns en rad samband mellan den form av
arbete, som majoriteten av befolkningen ägnar sig åt, och de sociala mönster som
utvecklas i samhället som helhet. För att tydliggöra dessa förhållanden inom
respektive samhällsperiod har vi valt att använda den sammanfattande benämningen
samhällslogik (jfr Normann – Ramirez 1994).

2.1 Det protestantiska Norden
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island utgör tillsammans vad som kan kallas
det protestantiska Norden (figur 2.1). I alla fem länderna finns sedan reformationstiden en helt dominerande luthersk nationalkyrka som omfattar det stora folkflertalet. I Sveriges fall handlar det om cirka 80 % av befolkningen.

Figur 2.1. Karta över Europa med de nordiska länderna markerade.

De nordiska kyrkornas starka ställning har att göra med deras cirka tusenåriga historia. Den kristna missionen nådde Nordens länder från flera håll från 800-talet och
framåt. Sjövägen kom missionärer från de brittiska öarna. Österifrån kom inflytande
från den bysantinska kyrkan. Söderifrån verkade den tyska missionen. Den första
kända organiserade missionen nådde Sverige på 800-talet, då munken Ansgar, senare ärkebiskop av Hamburg, besökte det mellansvenska Birka. Den första svenska
kung som kristnades var Olof Skötkonung, omkring år 1000. År 1164 blev Uppsala,
norr om Stockholm ärkebiskopssäte. Det var under denna tidiga kristna tid som de
starka banden mellan kyrka och stat i Sverige grundlades (Nilsson 1998:132–141).
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Dessa nära band förstärktes genom den lutherska reformationen på 1500-talet.
Tillskapandet av en nationalkyrka, fri från påvemakten i Rom, gick hand i hand
med formandet av ett evangeliskt svenskt kungarike under ledning av kung Gustav
Vasa (Andrén 1999:17–41). För kyrkans inre liv innebar reformationen bland annat
att gudstjänstlivet förnyades. Bibeln och de kyrkliga böckerna översattes och
mässan började firas på svenska. Uppsala möte år 1593 markerade reformationens
fullbordan genom att kyrkans lutherska karaktär formellt slogs fast. De följande
århundradena innebar en stormaktstid för Sverige som lutherskt enhetssamhälle.
Den nära relationen mellan kyrka och stat underströks av att präster och biskopar
utgjorde ett av riksdagens fyra stånd (Montgomery 2002:146–166).

2.2 Det integrerade enhetssamhällets tid
Det moderna svenska samhället har sina rötter i 1800-talets bondesamhälle som
präglades av relationen till det lokala (socknen), kampen för överlevnad och tron på
Gud. Produktionen byggde i stor utsträckning på det som jorden, skogen och delvis
vattnet kunde ge. Familjen var produktionsenheten och de sociala relationerna var
släktorienterade och lokala. Samhället var traditionsinriktat och förutsägbart. Utifrån kopplingen till en bestämd lokal geografi utvecklades stabila boendeformer och
livsmönster som gynnade kontinuitet. I jordbruket var hela familjen engagerad i ett
gemensamt arbete. Det var viktigt att tydligt reglera släktrelationer och arvsfrågor
eftersom en stor del av den sociala välfärden var beroende av dessa faktorer. Det
var under jordbrukskulturens epok som kristendomen etablerades och organiserades
som nationalreligion i Sverige. Svenska kyrkans geografiska församlingsindelning i
form av socknar växte fram inom ramen för jordbrukssamhällets kontext och behov.
Jordbrukssamhällets sociala liv var intimt förknippade med naturens inbyggda
mekanismer som kretsade kring sådd, växtlighet och skörd. Årstidernas växlingar
skapade en allmänt cyklisk tidsuppfattning där man förväntade sig att framtiden
skulle vara en återupprepning av det man tidigare hade upplevt. Erfarenheter från
det förflutna bildade den viktigaste referensramen för att tolka framtiden. Det
inbyggda mönstret innebar en återupprepning av samma produktionsprocesser om
och om igen. Ju fler årscykler en människa hade upplevt, desto mer kunskap hade
han/hon erhållit om hur verkligheten var konstruerad. Hög ålder blev därmed en
indikator på hög kompetens i den agrara kulturen (Andersson m.fl. 1997). Förändringar uppfattades som hotande eftersom de kunde försvåra möjligheterna till återupprepning och kontinuitet. Trygghet, stabilitet, kontinuitet och familjesammanhållning var grundläggande värden. Dessa värden legitimerades och förvaltades till
stor del av kyrkan (Bäckström 1989, Pettersson 2000, Thidevall 2000).
Fram till 1800-talets mitt var kyrka och samhälle sammanvävda på ett sätt som
kan vara svårt att föreställa sig idag. Kyrka och stat respektive församling och
kommun var en total enhet. En viss del av riksdagens ledamöter skulle vara präster
och utgjorde därmed en integrerad del i statens styrning av samhällsutvecklingen
(Bäckström 1983). Den lokale prästen (som alltid var en man) var en obestridd
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ledargestalt och fungerade på olika sätt som en statlig ämbetsman med juridiska,
undervisande, informativa och kontrollerande uppgifter. Människors handlingar
från födelse till död inramades av de kyrkliga riterna. Genom lokalsamhällets starka
ställning och den låga förändringstakten förmedlades kyrkans och samhällets
värden utan stora förändringar mellan generationerna. Medborgarskapet var förenat
med dopet och konfirmationen utgjorde ett inlemmande i de vuxnas samhälle och
dess värden enligt klassiskt rite de passage mönster (Pettersson K. 1977, Reimers
1994, 1995, 1998, Sjölin 1999). Gudstjänsten fungerade inte bara som religiös akt
utan i lika hög grad som en central social mötesplats för olika samhällsaktiviteter.
De kyrkliga pålysningarna i gudstjänsten var viktiga informationskanaler (Schmidt
1989, Widén 1993). Varje medborgare var enligt svensk lag skyldig att delta i nattvarden minst en gång per år (Martling 1958). Kyrkan svarade också för huvuddelen
av samhällets omsorgstjänster; fattigvård, sjukvård och undervisning (Enochsson
1949, Gellerstam 1971, Johansson 1983, Selander 1986).
Kyrkans integration och inflytande i samhällets alla delar kritiserades både av
naturalistiska idéströmningar och av de framväxande folkrörelserna och upplöstes
successivt med början vid 1800-talets mitt. Den redan nämnda separationen mellan
kyrka och kommun genomfördes år 1862. Nattvardsplikten avskaffades år 1863.
Prästernas automatiska representation i riksdagen upphörde år 1864 (Pleijel 1970).

2.2.1 Religiös förändring i samhällsskiftet – en fallstudie
De religiösa förändringsprocesser som ägde rum i Sverige under senare delen av
1800-talet parallellt med samhällsförändringen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle kan studeras på ett vid internationell jämförelse unikt sätt. Det beror på att
Sverige förfogar över kyrkböcker som från och med år 1749 noggrant registrerade
varje svensk medborgare. Dessa böcker fördes av den lokale kyrkoherden och innehåller detaljerade uppgifter om varje medborgares födelse, död, vigsel, läskunnighet, kunskaper om Luthers lilla katekes samt deltagande i nattvardsgång och husförhör. Idag finns dessa uppgifter lagrade i en demografisk databas vid Umeå
universitet.
I en studie av en lokal ort, Sundsvall, i norra Sverige, har 60 000 personers deltagande i nattvard och husförhör under åren 1805–1890 kunnat följas på individnivå
(Bäckström 1999a). Sundsvall var en av de många orter i Sverige som genomgick
en snabb industriell omvandling under senare delen av 1800-talet med stor inflyttning av arbetskraft till den expanderande träindustrin. Det var särskilt unga män
som flyttade till industriorterna utefter kusten där sågverken var lokaliserade. I
dessa nya urbaniserade regioner växte en modern pluralistiskt orienterad livsstil
tidigt fram, medan landsbygdens folk bibehöll tidigare traditionsvärden långt in på
1900-talet (Alm Stenflo 1994, Björklund 1997, Johansson 1997a, 1997b, Öhngren
1997, Åberg 1990). Studiens huvudresultat beträffande förändringen av det obligatoriska nattvardsdeltagandet visas i figur 2.2.
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Figur 2.2. Nattvardsdeltagande i Sundsvallsområdet fördelat efter kön. Procent (ålder=> 15).

Figuren visar att både kvinnor och män deltog i de årliga nattvardsgångarna så
länge som dessa utgjorde en lagstadgad plikt, till år 1863. Att utebli från nattvarden
var förenat med både kyrkliga och sociala sanktioner. Bland annat kunde giftermål
förhindras om deltagandet inte skedde regelbundet. När lagstiftningen förändrades
och deltagandet blev frivilligt minskade seden snabbt med början på 1860-talet. År
1890 hade nattvardsseden i det närmaste upphört i Sundsvallsområdet. Den kraftfulla nedgången återspeglar den snabba urbaniseringen genom industrialiseringen,
samt även påverkan av nya ideologiska krafter genom framväxten av starka folkrörelser; väckelserörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Arbetargrupperna
drog sig ur en sed som var förknippad med bondesamhällets religiösa och sociala
kontrollsystem då de flyttade till industriorterna. Nattvardsdeltagandet förändras
under 1800-talet på liknande sätt bland både kvinnor och män, liksom inom nästan
alla åldersgrupper, vilket visar att förändringen speglar övergripande samhällsprocesser. Samspelet mellan de religiösa förändringarna och industrikulturens framväxt
tydliggörs ytterligare om nattvardssedens och husförhörssedens utveckling slås
samman och delas upp efter arbetare boende i de industrialiserade kustförsamlingarna och bönder boende i landsbygdsförsamlingarna (figur 2.3). Studien visar på
tydliga skillnader mellan landsbygd och tätort. Landsbygdens bönder höll fast vid
det traditionella mönstret betydligt längre än industriortens arbetare.
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Figur 2.3. Analys av nattvardssedens- och husförhörssedens totala utveckling mellan bönder
boende i inlandsförsamling och arbetare boende i kursförsamling 1805–1890. Procent
(ålder=>15).

Nattvards- och husförhörssedens förändring i Sundsvallsområdet speglar förskjutningen från det enhetliga jordbrukssamhällets kyrkligt förankrade värderingar mot
en mer lokal pluralism i det nya industrisamhället, både socialt och idémässigt, med
värderingar präglade av de framväxande folkrörelserna. Den religiösa och sociala
förändringsprocessen var utdragen under en mycket lång tid. En kombination av
industrialiseringsprocessen och de starka folkrörelserna bidrog till att öka takten i
förändringsförloppet, dvs. både strukturella och idémässiga faktorer.
Studien av Sundsvall tydliggör att religiös förändring sker långsamt och utdraget. I detta fall hade förändringarna förberetts genom att framväxande idéer successivt hade genomförts genom lagstiftning på det officiella planet och fått genomslag
i beteendeförändringar med förankring i den lokala kulturen. Detta genomslag
skedde successivt genom att de yrkesgrupper som representerade en ”äldre” värderingsbild genom generationsväxlingar successivt ersattes av yrkesgrupper med en
”yngre” värderingsbild. Lokala traditioner slog också igenom, vilket tydliggörs då
inlandsförsamlingar och kustförsamlingar i Sundsvallsregionen jämförs. Mellan
dessa områden fanns en utvecklingsskillnad på ungefär ett kvarts sekel. Inlandsförsamlingarna hade en starkare lokal förankring i landsbygdstraditionen vilket innebar
ett större motstånd mot förändring. Denna tendens var ännu tydligare i landsbygdsförsamlingar som inte påverkats av den separatistiska väckelsen. Där väckelserörelsen förblev inomkyrklig dröjde nattvards- och husförhörssederna kvar inom bondegrupperna ända till seklets slut. Detta innebar en tidsmässig utvecklingsskillnad på
närmare ett halvt sekel mellan de yrkesgrupper som kom att symbolisera bondesamhällets respektive industrisamhällets religiösa förhållningssätt.
Sundsvallsregionen är ett exempel på ett geografiskt område i Sverige som tidigt
uppvisade tecken på en övergång till det industrialiserade samhällets grundläggande
sociala förhållanden. Uppbrottet från den tidigare enhetskulturen öppnade vägen för
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nya tros-, värderings- och beteendemönster. Den pluralism som då uppstod innebar
att det tidigare relativt slutna lokalsamhället på ett nytt sätt öppnade sig för omvärlden. Vi har valt att kalla detta för ”den lilla globaliseringen”.

2.3 Industrisamhället växer fram
När det industriella produktionssystemet växte fram utgjorde detta på många sätt ett
hot mot jordbrukskulturens typ av enhetssamhälle. Produktionsfunktionen flyttade
ut ur hemmet till fabriken. Människors koppling till jorden byttes ut mot en koppling till teknisk utrustning i form av maskiner och fabrikslokaler. I samband därmed
utvecklades kvinnans sociala och ekonomiska oberoende på allt fler områden.
Arbetsmarknadens differentiering gav möjlighet för kvinnor att yrkesarbeta utanför
hemmet, vilket skapade förutsättningar för kvinnors självständighet. Ett alltmer
mekaniserat jordbruk frigjorde den arbetskraft som behövdes i de nya fabriker som
etablerades nära de råvaror som på nytt sätt kunde utvinnas i skogs- och bergsområden. I Sverige uppstod befolkningskoncentrationer kring sågverk, bruk och andra
industrier redan vid mitten av 1800-talet. Omvandlingen från jordbrukssamhälle till
industrisamhälle innebar omfattande folkomflyttningar och en snabb urbanisering
av det tidigare agrart präglade Sverige.
Industrialiseringen innebar massproduktion av varor i standardiserade former.
Detta byggde på en långtgående arbetsdelning som förutsatte en differentiering av
olika arbetsmoment och en specialisering såväl inom respektive produktionsenhet,
som mellan olika produktionsenheter. Arbetsorganisationen underordnades den
tekniska utformningen av produktionen, vilket innebar att industriarbetets villkor
blev ett resultat av en teknologisk determinism. Arbetet kom att präglas av detaljstyrda arbetsuppgifter, rutinbetonat arbete, hårt tempo och ofta prestationsbaserade
löner (jfr Taylor 1911). Den industriella logiken hade en inneboende strävan mot en
allt högre grad av rationalitet och specialisering inom alla samhällsområden. Industrisamhällets sociala liv utvecklades i anpassning till denna logik. Alla institutioner
och organisationer blev alltmer koncentrerade kring färre uppgifter samtidigt som
nya specialiserade institutioner och organisationer växte fram.
Även familjens förändring kan betraktas som en konsekvens av rationalisering
och specialisering. Från att ha varit verksamma inom samma typ av sysselsättning i
jordbrukssamhället splittrades familjen nu upp på olika typer av sysselsättningar.
Man utvecklade allt mer skilda, individuella, livsmönster och tillbringade allt större
tid i andra sociala organisationer än familjen, t.ex. arbete, skola, daghem och ålderdomshem. Flera av de uppgifter som tidigare utfördes inom familjen överfördes
successivt till sociala institutioner inom den expanderande offentliga sektorn. Ibland
kallas denna process för ”familjens funktionsförlust” (Ogburn 1938/1982). Den
svenska tanken om samhället som en storfamilj, ”folkhemstanken”, föddes i industrisamhället som ett svar på behovet av nya sociala skyddsnät som kunde ersätta den
tidigare familje- och släktbaserade välfärden. Även arbetarrörelsen (grundad år
1889) och fackföreningsrörelsen (grundad år 1898) uppstod i relation till det fram-
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växande industrisamhällets sociala frågor (Palm 1982). Deras starka roll i Sverige
har samband med att de fyllde ett socialt tomrum när släktbanden bröts (Papakostas
1995). Övergången från familjebaserad välfärd och fattighjälp till modern välfärdsstat kan på flera sätt betraktas som en effekt av industrialismens rationella logik
(Ahrne m.fl. 1996:169).

2.3.1 Standardisering och kollektivism
Den industriella kulturens behov av standardiseringar ledde till en kollektivism som
kan ses som en ny form av ”enhetskultur”. Materiell välfärd och social trygghet var
centrala värden även i industrisamhället, fast på ett annat sätt än i jordbrukssamhället. Förändringar betraktades som en naturlig del av samhällets utveckling och
upplevdes inte hotande om de kunde underordnas kollektivets behov. En betoning
av individen och individuella behov stod i motsats till industrisamhällets inbyggda
logik, eftersom den byggde på kollektiva lösningar. Produktionssystemets standardisering fick genom denna utveckling en parallell standardiserad kollektivistisk
struktur på samhällsnivå. Det svenska folkhemmets välfärdssamhälle odlade en
familjär, informell livsstil på alla samhällsnivåer som gynnade uppkomsten av mer
jämlika förhållanden. Genom samhällets övertagande av familjens roll på allt fler
områden, gynnades och stimulerades den fortsatta förändringsprocessen mot individens allt högre grad av oberoende (jfr Dahlström 1992). På flera sätt skapade därmed industrialiseringens kollektivism förutsättningarna för den fokusering av individens fri- och rättigheter som blommar ut i tjänstesamhället (Ahrne m.fl. 1996).
Om 1800-talets bondesamhälle byggde på jorden som sammanhållande nav för
överlevnad, har 1900-talssamhället byggt på en effektiv användning av olika former
av kapital som möjliggjort utvecklingen av det solidariska välfärdssamhället. Det
moderna industrisamhället var beroende av kapital som gav möjlighet till nyinvesteringar. Den industriella utvecklingen skapade också behov av nya arbetsuppgifter
och yrkesgrupper utanför jordbruk och industri. Detta gällde t.ex. lärarna som
etablerade sig i takt med folkskolans framväxt på 1800-talet. Det var genom
anställning inom en specialiserad gren av industrin eller offentlig förvaltning som
svensken fann sin försörjning. Löneanställningen ledde till tydligare uppdelning
mellan fritid och arbete liksom mellan arbetsplats och bostad. Samhällsomvandlingen skapade behov av nya sociala nätverk som utvecklades successivt genom nya
kommunikationsmöjligheter och genom att allt fler svenskar flyttade till urbaniserade miljöer (Andersson – Sylwan 1997). Den nya ”kapitalistiskt” grundade livsformen präglades av lönearbete, urbaniserad miljö och ökad fritid. En ny svensk
medelklass växte fram som kunde använda sig av ökad konsumtion och ökat välstånd (Carlsson – Rosén 1980). Massproduktion och tillgänglighet gav efter hand
breda samhällsgrupper denna konsumtionsmöjlighet.
Den ”svenska modellens” ekonomiska och sociala välfärdsorganisationen hade
inte kunnat utvecklas utan nationalstatens fasta organisation och en utvecklad byråkrati med individ- och samhällskontroll. Även fackföreningsrörelsen hade stor betydelse genom att bidra till stabilitet och samförståndsanda (Trägårdh 1995,1999).
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Genom social ingenjörskonst understödd av en stark svensk stat och starka
fackföreningar skapades den kollektiva sociala struktur som kallades ”det svenska
folkhemmet” (Rothstein 1994). Även om övergången till det moderna välfärdssamhället skedde gradvis, kan mellankrigstiden ses som det stora genombrottet. Ett
resultat av moderniseringen var att Sverige successivt kom ikapp andra europeiska
länder i fråga om välstånd. Att Sverige stod utanför det första världskrget gynnade
samhällsbygget. Under mellankrigsåren lades grunden för breda samförståndslösningar kring den svenska folkhemspolitiken.

2.3.2 Folkkyrkan utvecklas som en del av folkhemmet
Under industrisamhällets framväxt förändrades kyrkans ställning från jordbrukssamhällets enhet med samhället, till att bli en statlig institution bland andra på
nationell nivå och en kommunal organisation parallell med den borgerliga kommunen på lokal nivå. Förändringen av Svenska kyrkans organisation och dess
verksamhet under industrisamhällets period återspeglar den allmänna samhällsutvecklingen. Även om kyrkans ställning som statskyrka debatterades och ifrågasattes
under hela perioden från senare delen av 1800-talet till slutet av 1900-talet, betraktades kyrkans verksamhet som en del av de samhälleliga servicefunktioner som
staten hade ansvar för. Utvecklingen av kyrkans organisation och verksamhet blev i
praktiken en del av den svenska offentliga välfärdsstatens utveckling.
Inom kyrkan utvecklades ett teologiskt kollektivistiskt folkkyrkotänkande som
kan ses som en motsvarighet till folkhemstanken (jfr Gustafsson 1997:185).
Relationen mellan kyrka och folk ställdes i motsats till en betoning av individens
relation till kyrkan. Den individualistiska fromheten i pietismens form betraktades
som ”föreningskyrklighet” (Aulén 1922). I kyrkodebatten, såväl bland politiker som
teologer, betonades att kyrkan skulle vara rikstäckande och tillgänglig för alla
överallt i landet på ett motsvarande sätt som den övriga offentliga förvaltningen
(Wrede 1992). Biskoparna ansåg att kyrkan skulle utvecklas i samspel med det
framväxande moderna demokratiska samhället, men att den skulle få en tydlig
folkrörelseprägel och en friare ställning gentemot staten. I en motion från biskoparna till kyrkomötet år 1929 formulerades folkkyrkotanken som en medveten
teologisk modell för kyrkan att möta det moderna samhället (Thidevall 2000).
Biskoparnas motion om folkkyrkotanken var ett försök att skapa en kyrka som
var reellt delaktig i det pågående folkhemsbygget. Men makten över kyrkans
utveckling låg inte hos biskopar och kyrkomöte utan i riksdagen. I stället för att
utvecklas mot ökad organisatorisk frihet, reformerades kyrkans organisation enligt
den statliga förvaltningsmodellen. Församlingsstyrelselagen från år 1930 innebar att
den politiska partistrukturen byggdes in i det kyrkliga beslutssystemet. Därmed
befästes kyrkans myndighetskaraktär och prästens roll som ämbetsman inom kyrkan som en del av den offentliga förvaltningen. Det frivilliga arbetet inom kyrkan,
som i stor utsträckning bedrevs av kvinnor, organiserades i fristående föreningar
utan formell ställning inom den officiella kyrkan.
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Kyrkans ökade myndighetsroll på 1930-talet gjorde att den klassiska folkrörelsemodellen, som i övrigt har präglat svenskt 1900-tal, aldrig kom att integreras med
den kyrkliga organisationen. Kyrkan förblev statligt reglerad och på lokalplanet
organiserad som en kommunal myndighet parallellt med den sekulära kommunen,
ända fram till år 2000. Det är värt att observera att den partipolitiska representationen i Svenska kyrkans beslutande församlingar, som infördes år 1930, har bibehållits i den kyrkliga organisationen även efter relationsförändringen till staten år 2000.
Det visar hur djupt rotad den demokratiska representationstanken är i svenskt politiskt och kyrkopolitiskt tänkande. Den organisatoriska modell som fastställdes av
riksdagen på 1930-talet innebar att kyrkan inte deltog som en självständig aktör i
formandet av det svenska folkhemmet. I stället förstärktes kyrkans funktion inom
privatlivets och familjens område (Thidevall 2000: 300).
Biskopsmotionen år 1929 hade föreslagit att svenskarna skulle ha rätt att fritt
kunna utträda ur Svenska kyrkan. Regeringens inställning visade dock att bara
fanns plats för en enda föreställd gemenskap, det nationellt-etniskt baserade folkhemmet (Thidevall 2000: 301). Om kyrkan skulle få en friare roll med ett eget
medlemskap, vid sidan av det svenska medborgarskapet, skulle denna etniska folkgemenskap undermineras. Under hela 1900-talet har Svenska kyrkan på lokalplanet
enligt svensk lag varit likställd med den borgerliga kommunen och därför inte
betraktats som en del av samhällets frivilligsektor. Detta illustreras av att
kyrkoskatten ända fram till år 2000 inte fick användas till verksamhet som
konkurrerar med den kommunala eftersom två olika offentliga myndigheter inte får
ta upp skatt för samma typ av verksamhet (Kyrkolagen 11 kap. 1 §).
Den starka integrationen mellan kyrka och samhälle som präglade tiden fram till
1800-talets mitt fick följaktligen sin fortsättning under 1900-talet genom den framväxande svenska välfärdsstatens bibehållna dominans över kyrkan, liksom över
andra samhällssektorer. De klassiska moderniseringstendenser som präglade Europa
i stort blev mer komplexa i Sverige genom att den snabba privatiseringen av den
religiösa sfären kombinerades med den samtidigt starka relationen mellan kyrkan
och den offentliga förvaltningen. I flertalet andra europeiska länder blev kyrkan i
det begynnande industrisamhället en del av den frivilliga samhällssektorn samtidigt
som staten övertog de samhällsuppgifter som kyrkan tidigare hade ansvarat för.
Detta gav kyrkor i dessa länder större möjligheter att själva besluta om organisation
och ekonomi samt att dessutom delta i samhällsdebatten på ett friare sätt. Denna
utveckling var inte lika självklar i Sverige där staten tog ett fast grepp om kyrkan
och tilldelade den en tydlig roll inom ramen för välfärdssamhällets utbud av tjänster. Kyrkan fick därmed en tryggad ekonomi, som växte i takt med den offentliga
sektorns expansion under industriepoken.
Genom religionsfrihetslagstiftningen år 1951 blev det för första gången möjligt
för en svensk medborgare att stå utanför Svenska kyrkan och andra trossamfund.
Friheten från ett religiöst engagemang blev en viktig medborgerlig rättighet och
uttrycktes genom den s.k. negativa religionsfrihetsprincipen (Andrén 1971: 75f).
Religionsfrihetslagarna infördes sist i Sverige jämfört med de övriga nordiska länderna. Beslutet år 1951 utgör samtidigt startpunkten för kyrka–stat utredningarna
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som igångsattes år 1958. Det skulle dock dröja till 1994 innan ett slutgiltigt förslag i
kyrka–stat frågan kunde presenteras (SOU 1994:42).

2.4 Från industrisamhälle till tjänstesamhälle
Industrisamhällets inneboende logik drev efterhand fram en alltmer rationell, mekaniserad och datoriserad varuproduktion. Även jordbruket genomgick en fortsatt
rationalisering under industrisamhällets period. Detta ledde till en successiv minskning av antalet människor som sysselsattes såväl i jordbruket som i traditionellt
industriellt arbete. Samtidigt växte olika typer av nya arbetsinsatser fram i form av
tjänster för att möjliggöra den rationella industridriften; administratörer, konsulter,
och datatekniker. Den tekniska utvecklingen medförde att allt fler människor sysselsattes i olika former av tjänsteproducerande verksamheter. Parallellt med rationaliseringen av varuproduktionen och framväxten av nya former av tjänsteyrken
inom industrin, expanderade övriga delar av den privata, och i synnerhet den
offentliga, tjänstesektorn.
Framförallt var det utvecklingen av datatekniken som på allvar accelererade förändringsprocessen från industrisamhälle till den nya samhällsformen. Datatekniken
möjliggjorde en mycket långtgående rationalisering av de flesta rent manuella
arbetsuppgifterna, vilket medförde att denna form av mänskligt arbete efterfrågades
allt mindre. Däremot ökade efterfrågan på annan typ av kompetens, t.ex. inlärd
teoretisk kunskap och personlig färdighet att tillägna sig och mentalt bearbeta olika
former av ny information. I takt med rationaliseringen av rent mekaniska, manuella,
arbetsuppgifter innebar utvecklingen att allt fler av de yrkesverksamma interagerade
direkt med andra människor i sitt arbete. Yrken som endast interagerar med teknik
och maskiner blev alltmer sällsynta. Yrkesgrupper som arbetar med produktion av
personnära, sociala, pedagogiska och kulturella tjänster efterfrågades allt mer
(Svensson – Orban 1995). De ökade inslagen av personinteraktion medförde ökade
krav på social kompetens i arbetslivet.
Det är svårt att med en enda term benämna den nya samhällsform som efterträder industrisamhället. Europa och Sverige är fortfarande inne i denna mångfacetterade förändringsprocess som innehåller flera utvecklingstrender. Olika etiketter
används för att lyfta fram betydelsefulla aspekter av det nya framväxande samhället; det avancerade industrisamhället, det postindustriella samhället, kunskapssamhället, informationssamhället, konsumtionssamhället, risksamhället och nätverkssamhället (Bell 1973, Toffler 1980, Lyotard 1984, Giddens 1991, Beck 1992,
Andersson m.fl. 1997, Slater 1997, Bauman 1998c, Castells 1998). Här har vi valt
att använda begreppet tjänstesamhälle för den typ av samhälle som har växt fram
efter den mekaniska industrins epok. Genom benämningen tjänstesamhälle betonas
att de flesta yrkesarbetande svenskar idag i sitt arbete har större eller mindre inslag
av tjänsteproducerande karaktär. Även inom den moderna varutillverkande industrin består de anställdas arbetsuppgifter ofta av att tillhandahålla olika former av
interna tjänster. Detta utgör en kontrast mot det dominerande arbetsinnehållet i de
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tidigare jordbruks- och industrikulturerna. Mot denna bakgrund använder vi därför
här benämningen tjänstesamhället, i medvetande om att detta endast är ett av flera
möjliga perspektiv ur vilka man kan analysera det nya samhället.2

2.4.1 Tjänsters logik
Idag ägnar majoriteten av den svenska befolkningen huvuddelen av sin arbetstid åt
att producera olika slag av icke-materiellt värde för andra människors individuella
behov. I de flesta fall sker detta genom direkt personnära interaktion. Eftersom
flertalet människor har inslag av tjänstekaraktär i sina dagliga arbetsuppgifter har
utvecklingen förstärkts mot värderingar präglade av tjänsters logik.
Tjänsters logik sammanhänger till stor del med att de produceras och konsumeras i en och samma process (Grönroos 1992, Norling – Olsen 1994). Det gäller
sjukvårdpersonalens tjänster, bussförarens tjänster och även de tjänster som kyrkans
personal tillhandahåller (Pettersson 2000). Ett dop kan t.ex. inte genomföras om
inte någon samtidigt tar emot dopet. Tjänster som t.ex. dop och begravning kan därför per definition inte lagras på samma sätt som varor. De flesta tjänster produceras
i en direkt interaktion mellan tjänsteorganisationens personal och brukaren. I själva
produktionsprocessen är därför mänskliga relationer och samspelet mellan människor ofta ett viktigt produktionsvillkor. Även om många tjänster kan standardiseras
så är varje tjänstetillfälle mer eller mindre unikt eftersom de aktuella sociala relationerna är unika. Den enskilde brukarens speciella behov, förväntningar och agerande är olika från person till person. Kvalitetsbedömningen av en tjänst, det kan
gälla en teaterförställning, bussresa eller ett själavårdssamtal, är till stor del beroende av brukarens subjektiva upplevelse av tjänsten (jfr Normann 1992). Tjänsters
implicita logik innebär därför att människors individuella behov och upplevelser
fokuseras. En tjänsteorganisation måste utveckla förmåga till individuell kundanpassning för att kunna möta olika människors särskilda behov (Zeithaml m.fl. 1993,
Edvardsson 1996). Jordbruks- och industrilogiken har återupprepning och standardisering som ett implicit mönster, medan tjänster kräver flexibilitet och situationsanpassning. Tjänstelogiken bryter därmed med den traditionella industrilogiken
genom att individuella behov betonas före standardisering och kollektivism.
I motsats till industriproduktionens fokusering på fysiska produkter och därmed
materiella värden betonas immateriella värden genom tjänsters karaktär. Tjänster
kommer till och existerar i mänsklig interaktion och har till skillnad från fysiska
varor en immateriell karaktär. Detta medför att många uttryck och metaforer som
används i marknadsföringen av tjänster betonar icke-materiella upplevelsevärden,
och har stora likheter med de uttryck som används inom religionens område. Det
gäller t.ex. försäkringsbolagets löfte om trygghet, utbildningsinstitutets erbjudande
2

En invändning mot benämningen tjänstesamhälle är att det är svårt att dra en skarp gräns mellan
varuproduktion och tjänsteproduktion. I det nya samhället är produktionsaktiviteterna i många fall en
kombination av varor, tjänster och information med flytande gränser mellan dessa. De olika formerna av
produktionsaktiviteter kallas därför ibland med ett samlingsbegrepp för värdeskapande aktiviteter
(Normann & Ramirez 1994).
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om ett rikare liv eller företagskonsultens annonser om metoder för konfliktlösning
(Percy 2000).
Kyrkan har under perioden 1862–2000 utvecklats från att vara en officiellt
sammanhållande och integrerad del av samhället i en religiös monopolsituation, till
att bli en halvofficiell frivillig organisation som bedriver en konkurrensutsatt verksamhet på tros- och livsåskådningsområdet i en avreglerad religiös marknadsekonomi. Under industrisamhällets period utvecklades Svenska kyrkan som en alltmer
specialiserad producent av offentliga tjänster, som en del av det svenska folkhemmets omsorg om medborgarna. Folkkyrkoteologin förstärkte implicit kyrkans
karaktär som tillhandahållare av offentliga tjänster, enligt dåtidens kollektivistiskt
orienterade koncept. I linje med de allmänt förändrade villkoren för alla organisationer har även Svenska kyrkan anpassat sig till tjänstesamhällets villkor och
utvecklats till en professionell tjänsteproducerande organisation (Pettersson 2000).

2.4.2 Avreglering av välfärd och religion
Den svenska industrialiseringsperioden innebar en omfattande migration från
landsbygden till nyetablerade industriorter. Det senare 1900-talets omvandling från
industrisamhälle till tjänstesamhälle innebar en ny migrationsperiod. Nu fick människor flytta från industriorter till nya växande högteknologiska storstadsregioner.
Även denna strukturomvandling av industri- och arbetsliv skapade arbetslöshet och
stora ekonomiska och sociala problem. Men de sociala trygghetssystem som hade
skapats i samband med industrialiseringen medverkade till att denna andra
omstruktureringsvåg inte fick så svåra konsekvenser som i flera andra länder där
motsvarande processer ägde rum. Under den svenska socialdemokratins slagord
”Arbete åt alla” genomfördes en rad stödåtgärder för att bibehålla människor i
arbete eller utbildningsprogram. Under 1960–70-talen stabiliserades den svenska
välfärdsstaten under en period av snabb ekonomisk tillväxt och framtidsoptimism.
1980-talet innebar en fortsatt accelererad ekonomi, i kombination med ett nytt
framväxande decentraliseringstänkande inspirerat av impulser bl.a. från europeiskt
subsidiaritetstänkande och marknadsekonomisk liberalism. En rad reformer genomfördes som innebar en decentralisering av den offentliga förvaltningen. I början av
1990-talet drabbades Sverige liksom Europa i sin helhet av en kraftig ekonomisk
nedgång med ökad arbetslöshet och kraftigt ökande offentliga utgifter. Statliga
monopol ifrågasattes allt oftare i den politiska och ekonomiska debatten. Den centralt styrda välfärdsstat som byggts upp under de föregående ca 70 åren började nu
reformeras och flera statliga monopol avreglerades och konkurrensutsattes, bl.a.
Televerket, Posten och Statens Järnvägar. Reformeringen av kyrkans organisation
och avregleringen av dess ställning som statskyrka år 2000 har skett parallellt med
dessa allmänna samhällsreformer och avregleringar och är därför en del av den
större förändringsprocessen.
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2.5 Från kollektiva till individuella värden
Under de beskrivna sociala och religiösa förändringarna 1862–2000 har en förskjutning ägt rum beträffande den enskilda människans relation till omvärlden.
Under 1800-talet var relationen till den offentliga kollektiva samhällssfären mycket
betydelsefull, där kyrkan hade den sammanhållande funktionen. Under 1900-talet
fick relationen till organisationssfären en dominerande betydelse, som i allt byggde
på folkrörelsemodellen och som kyrkan aldrig blev en integrerad del av. Dagens
framväxande mönster präglas av det fria valets kultur där personligt upplevd livskvalitet står i centrum och där religionen främst tillhör den privata sfären. Detta
innebär inte att det offentliga och kollektiva skulle sakna betydelse. Men en accentförskjutning kan noteras från en betoning av kollektiva värden, på individens
bekostnad, till en betoning av individuella frihetsvärden, på det kollektivas bekostnad (Andersson – Fürth – Holmberg 1997, Giddens 1990). Tendensen till privatisering får dock inte överdrivas eftersom kollektiva kulturella ramar alltid skapas, även
om det sker i nya former (Repstad 2002). Exempel på sådana nya former diskuteras
i kapitel fem.
Industrisamhället förknippades med en hög värdering av hårt arbete, flit och
sparsamhet medan det nya tjänstesamhället förknippas med en hög värdering av
upplevelser och minskad pliktmoral. Det har skett en långsam, men tydlig, utveckling från en hög värdering av materiella trygghetsvärden till en hög värdering av
postmateriella frihetsvärden (Inglehart 1990, 1997). Tendensen till en ökad betoning av den individuella integriteten och individens fria val är en grundläggande del
av det nya samhällets livsform (Bauman 1992). I Sverige är valsamhället väl
utvecklat inom en rad områden där kollektiva lösningar tidigare var en självklarhet,
t.ex. inom skolan och sjukvården. Denna betoning av det fria valet gäller även inom
livsåskådningsområdet. Den grundläggande teoretiska idén är att den funktionella
differentieringen skapar alltmer åtskilda specialiserade delar av samhället. Den
därmed ökade mångfalden av separata livsvärldar skapar en pluralism även inom
livsåskådningsområdet. De många alternativa synsätten tvingar varje människa till
egna val och att själv forma sin egen världsbild och livsåskådning.
Samhällets tilltagande pluralism gör att människor alltmer söker sin idémässiga
förankring, sin plausibilitetsstruktur3, i sin närmiljö i relation till andra människor
som delar samma värderingar och verklighetstolkning (Berger – Luckmann 1966).
Familjen eller de närmaste vännerna får därför allt större betydelse som legitimerande miljö, vilket bekräftas i jämförande europeiska värderingsundersökningar
(Pettersson 1992, Ester m.fl. 1994). Den privata närmiljön i form av den egna bostaden är för många människor ett projekt som ger mening åt livet (Gullestad 1992).
Svenskar investerar ofta mycket tid och pengar i sina hem. Det flitiga fotograferandet av familjehändelser och prydandet av hemmets väggar med familjefoton kan
också betraktas som uttryck för familjens och närmiljöns betydelse (Bordieu
1993:65). Även det egna arbetet och dess miljö fungerar som en del av den privata
3

Begreppet plausibilitetsstruktur avser de avgörande förutsättningarna för att en människa ska fortsätta
att betrakta sina attityder och handlingar som plausibla, rimliga och förnuftiga.
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sfären. Arbetsplatsen blir en alltmer betydelsefull del av livsinnehållet. Svenska
värderingsstudier har visat att arbetet för de äldre mer betraktas som en inkomstkälla, medan ungdomar lägger betydligt större vikt vid att arbetet ska vara självständigt, intressant och upplevas meningsfullt (Johansson 1990).

2.5.1 Individen sin egen auktoritet
Förändringen av den enskilda människans legitimeringsstruktur förstärker behovet
av egna personliga upplevelser som ger legitimitet och auktoritet åt individen själv
(Hervieu-Léger 2003). En svensk undersökning bland ungdomar visar att en övervägande del av deras centrala värderingar är upplevelsenormerade (Sjödin 1987:15).
Cox (1995) har lanserat begreppet ”experientialism” som en sammanfattande
benämning för den höga värderingen av upplevelser, som innebär att dessa uppfattas vara det som ger livet en mening. Hög värdering av personliga upplevelser är
något som kan observeras även när det gäller religionens utveckling (Roof 1996).
Individens identitet är inte given i tjänstesamhället. Vi är tvingade att själva
välja identitet utifrån det vi väljer att konsumera, i ett alltmer differentierat utbud,
”We have no choice but to choose” (Giddens 1991:81). Ur individens perspektiv
bidrar detta till större handlingsfrihet, samtidigt som meningssammanhangen blir
osäkra (Habermas 1986). Pluralismen kan å ena sidan betraktas som en i positiv
mening rikhaltig differentiering, men å andra sidan finns också en negativ sida
genom den alienation och distans som skapas mellan individen och samhällets
helhet. Det moderna samhället befinner sig därför i en identitetskris som kan
relateras till den moderna berättelsens minskade auktoritet för den västerländska
kulturens identitet. Det kan dock inte nog understrykas att den utvecklingsbild som
vi målar upp i detta avsnitt, i första hand avser den västerländska kontexten, där
Sverige fungerar som ett bra exempel.
De strukturellt betingade samhällsförändringarna har skapat nya förutsättningar
som påverkar människors tro, värderingar och religiösa beteende. Svenska kyrkan
har inte längre rollen av överhet i samhället och en samhällsroll i makt av sin ställning som samhällsinstitution. I ingången av 2000-talet har Svenska kyrkan blivit en
resurs bland andra resurser i samhället som människor kan använda sig av i enlighet
med sina egna behov.

2.6 Det religiösa marknadstänkandet
Industrisamhällets rationalism och tjänstesamhällets betoning av personliga val har
utvecklat en allmän kultur som präglas av marknadsmässiga relationer och konsumtion. Utgångspunkten är den moderna människans frihet med rationalitet som
ledstjärna, i en värld som utvecklas mer genom vetenskaplig rationalitet än genom
tradition, ”… consumer culture is bound up with ’the whole of modernity’” (Slater
1997). De värden som sammanhänger med de konsumtionsaktiviteterna påverkar
även andra typer av sociala aktiviteter. Konsumtionskulturen innehåller inte någon
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princip som begränsar vem som kan konsumera vad, inte heller vad som kan konsumeras. Alla objekt, aktiviteter och även sociala relationer kan idag i princip konsumeras som varor. Den här kulturförändringen är en av de mest genomgripande i
det moderna samhället. Den västerländska modernitetens konsumtionskultur identifierar frihet med privata val och privat liv. Alla människor både kan och måste vara
konsumenter. Friheten till konsumtion blir i praktiken ett tvång, ett obligatorium
(Bauman 1998a). Det är i stor utsträckning genom konsumtion som social identitet
och sociala relationer bevaras och reproduceras (Slater 1997). Detta försvårar den
traditionella religionens grundläggande roll som förmedlare av sociala värden
mellan generationerna (Jacobson – Mazur 1995, Percy 2000). Relationen mellan
traditionell religion och konsumtionskultur kan beskrivas som en dialektisk spänning mellan två värdesystem, mellan ett kollektivt respektive individorienterat värdesystem. I denna spänning utvecklas och förändras religionen genom en ökad
marknadsorientering både från de religiösa organisationernas (producenternas) sida
och från konsumenternas sida (Berger 1967, Iannaccone 1998). Detta har medfört
en efterfrågan på delvis nya typer av religiösa tjänster och upplevelser, vilket religiösa organisationer försöker möta genom ett förändrat och anpassat utbud. De
religiösa organisationernas marknadsorientering kan avläsas i det alltmer differentierade religiösa utbudet och i deras användning av olika typer av nya media för
annonsering och marknadsföring (Arthur 1993, Percy 2000).
Utvecklingen märks också genom den ökade specialiseringen bland präster för
att möta olika typer av behov. Det blir allt vanligare att präster uppträder i en
expertroll, som specialister, och erbjuder sina tjänster inom t.ex. allmän människokunskap och management eller inom det andliga och etiska området. Det finns en
växande marknad och efterfrågan på prästerlig specialkompetens från bl.a. företag,
företagshälsovård, sjukvård, skola, räddningstjänst, polis och media. Allt fler organisationer, företag och media knyter till sig präster som fasta medarbetare/experter.
Samma utveckling sker i andra länder (jfr Carroll 1991, Davie 1994).
Från konsumentsidan innebär den tilltagande marknadsorienteringen bl.a. en
ökande grad av voluntarism i den religiösa relationen och en ökad rörlighet mellan
olika religiösa alternativ (Ammerman 1997b). Individens valfrihet i kombination
med den religiösa pluralismen har medfört att allt fler människor plockar och väljer,
”pick and chose”, delar från olika religioner och religiösa alternativ (Roof 1996).
Därigenom skapas personliga kombinationer av religiösa pusselbitar som bildar en
personlig form av religion, vilket inom den nya livsfilosofi som kallas New Age har
utvecklats till en särskild ”affärsidé” (Hammer 1997, Hervieu-Léger 2000). Genom
den tekniska utveckling som har ägt rum på medieområdet cirkulerar olika
meningsskapande alternativ allt friare och snabbare, inte minst genom IT-tekniken.
Det gäller både föreställningar och värden, religiösa såväl som icke-religiösa.
Genom de nya medierna blir alla former av kulturella resurser som kan göra världen
meningsfull, alltmer frikopplade från de sociala situationer och institutioner som
tidigare både tillhandahöll och kontrollerade de kulturella resurserna. Den nya tekniken, t.ex. Internet, öppnar nya möjligheter till social interaktion och att anonymt
ta del av olika kulturella yttringar. Möjligheten till traditionell social kontroll av
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människors kulturkonsumtion reduceras därmed4 (Castells 1998, Dawson 2000).
Även om denna utveckling inte får överdrivas, befinner sig de religiösa institutionerna i ett kulturskifte som innebär att deras traditionella form och funktion på ett
grundläggande sätt undermineras och ifrågasätts.

2.7 Kyrkan förändras från överhet till resurs
Parallellt med samhällsförändringen och de allmänna värderingsförskjutningarna
har kyrkans verksamhet, organisation och teologiska tänkande också förändrats.
Utvecklingen av Svenska kyrkans verksamhet har under senare hälften av 1900talet gått mot en ökad marknadsanpassning genom differentiering och ”kundanpassning”. Tidigare var utbudet i hög grad standardiserat. Huvudgudstjänsten på
söndagen ägde alltid rum kl. 11 på förmiddagen enligt samma gudstjänstordning i
alla kyrkor i Sverige. Idag har varje församling rätt att i stor frihet utforma gudstjänsten och den kan äga rum på olika tider i anpassning till lokala förhållanden.
Dessutom har en mängd nya gudstjänstformer och ett utbud av gudstjänster på
vardagar vuxit fram under 1900-talets senare del. Tidigare fanns inte så mycket
annan verksamhet inom Svenska kyrkan än gudstjänster, konfirmandundervisning
och tillhandahållande av dop, vigsel och begravning. Idag finns ett rikt och varierat
utbud av verksamheter som riktas mot olika typer av målgrupper. Kyrkans inre
hierarkiska myndighetsstruktur efter statlig förvaltningsmodell har under de senaste
decennierna förändrats mot en ökad decentralisering, frihet och flexibilitet.
Svenska kyrkans utveckling mot en allt större grad av mottagarorientering har
skett bl.a. inom gudstjänstlivet, homiletiken5, de kyrkliga handlingarna och konfirmandarbetet (Lindqvist – Sverkström 1987, Wallinder 1990, Guldbrandzén –
Lundberg 1991). En teologiskt motiverad mottagarorientering har på ett särskilt sätt
betonats inom kyrkans pedagogiska arbete. Här finns klara samband med den teologiska idéutvecklingen inom den kontextuella teologin, bl.a. befrielseteologen och
pedagogen Paolo Freires utveckling av teologi och pedagogik med utgångspunkt i
människors faktiska verklighet och behov (Freire 1975, Wallinder 1990). Svenska
kyrkans utbildningsnämnd tog 1978 fram ett principmaterial för kyrkans utbildningstänkande som innebar en ny pedagogisk ansats, bland annat inspirerad av
Freires pedagogiska tänkande, i vilken man övergav den auktoritetsbaserade undervisningsmodellen (Kyrkans utbildning, förutsättningar och principer 1978, Wadensjö 1979) Inom Svenska kyrkan har konfirmandundervisningen varit vägledande i
utvecklingen av en mottagarorienterad teologisk praxis. 1978 års ”Riktlinjer för
Svenska kyrkans konfirmandarbete” innebar en pedagogisk kursändring genom att
ungdomars egna livsfrågor och existentiella behov alltmer sattes i centrum. Förändringen betonades ännu tydligare i 1994 års riktlinjer där följande deklarerades:
”Konfirmandarbetet är en tjänst åt tonåringarna …” (Riktlinjer för Svenska kyrkans
4

IT-tekniken erbjuder dock större möjligheter till teknisk kontroll av individens kulturkonsumtion. Detta
innebär att individens upplevelse av anonym tillgång till kulturen till stor del är en skenbar anonymitet.
5
Homiletik = predikokonst
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konfirmandarbete 1994:6). Det kristna budskapet uppfattas inte längre som ett standardiserat paket vilket kyrkan har att leverera utan hänsyn till mottagarens egna
preferenser. Budskapet betraktas som en resurs till hjälp för ungdomars egen livstolkning.
Den nya mottagarorienteringen betonades i samband med Svenska kyrkans tioåriga bekännelseprojekt 1983–1993. Kyrkomötet beslöt år 1983 att under tio år
utarbeta en modern katekes för Svenska kyrkan som skulle tydliggöra den kristna
trons innebörd idag på vår tids språk. Men under projekttiden ändrades inriktningen
då man insåg att begreppet katekes inte passar in i det moderna samhällets pluralistiska miljö. Bekännelseprojektets slutprodukt, ”Befrielsen – Stora boken om kristen
tro” (1993), presenterades som ett redskap för det personliga sökandet efter en egen
livstolkning. Boken bygger på Svenska kyrkans nya pedagogiska förhållningssätt
och är ett exempel på modern svensk kontextuell teologi. Kyrkans tradition och
teologiska tillgångar med dess olika tolkningsmöjligheter betraktas som en källa av
resurser för den enskilda människans egen bearbetning och tolkning av sina existentiella frågor utifrån de individuella behoven (Hartman – Cederlöf 1993). Förskjutningen från överhet till resurs har på olika sätt officiellt bekräftats och betonats
av kyrkans företrädare. Den nuvarande ärkebiskopen K. G. Hammar gav följande
uttalade när han av regeringen hade utnämnts till ärkebiskop år 1996:
”- Det viktigaste för Svenska kyrkan framöver är att bli av med bilden av en stor myndighetsapparat som finns till mest för sig själv”, säger Hammar till TT. ”- Att framträda
som en andlig kraftkälla, en resurs för människor när de ska tolka sina liv är Svenska
kyrkans, och därmed varje kyrklig ledares, främsta uppgift.” (Nya Wermlandstidningen
961023 s. 10).

Utvecklingen mot en allt större grad av mottagarorientering står inte oemotsagd
bland Svenska kyrkans präster och teologer. Många ser behovsanpassningen och
den ökande graden av teologisk pluralism som ett hot mot kyrkans identitet och en
utveckling bort från den allmänna kristna traditionen (Grunnan 1999, jfr Van der
Ven 1996). Andra försvarar kontextualiseringen av budskapet som det enda sättet
att bevara evangeliets ursprungliga innehåll. Eftersom den sociala kontexten ständigt förändras och är olika för olika människor, måste budskapet ständigt förändras
och tolkas i nya situationer för att kommunicera samma existentiella innehåll
(Gerhardsson – Persson 1985:192).
Det är tydligt att kyrkorna befinner sig i spänningsfältet mellan induktiv ”kundorientering” och en deduktiv ”producentorientering”. Det är en spänning mellan att
anpassa de religiösa tjänsterna till ”konsumenternas” behov eller att hålla fast vid en
standardiserad verksamhet och den traditionellt hierarkiska relationen mellan kyrkans och dess medlemmar. I den spänningen har Svenska kyrkans organisation och
funktion radikalt förändrats parallellt med samhällsförändringen från jordbruks-, via
industri- till tjänstesamhälle. Utvecklingen har gått från en situation där kyrkans
organisation var en del av den offentliga förvaltningen med samhällsbärande funktioner och makt över människor, till en omvänt hierarkisk situation där kyrkan står
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till förfogande för människors behov och preferenser. Den teologiska reflektionen
kring dessa förändringar vidareutvecklas i kapitel 9.

2.8 Sammanfattning
Den omfattande samhällsförändringen från jordbruks- via industri- till tjänstesamhälle har inneburit att en rad sociala och religiösa faktorer har förändrats. De värderingar och bärande synsätt som varit förknippade med jordbruks- och industrisamhället har försvagats och ersatts av nya värderingar och synsätt med kopplingar till
tjänstesamhället och tjänsteproduktionens logik. Kollektiva, homogena lösningar
ersätts med ett alltmer individualistiskt och pluralistiskt förhållningssätt. Den institutionella religionen har förlorat sin centrala ställning som samhällsinstitution med
formell makt. Svenska kyrkan har under perioden 1862–2000 utvecklats från att ha
varit en totalt integrerad del av den offentliga förvaltningen till att idag vara den
största fria organisationen i det svenska samhället. Utvecklingen har inneburit att
kyrkan i ökande grad uppfattas som tillhandahållare av tjänster utifrån människors
behov, och i minskande grad som hierarkisk och läromässig auktoritet. Samhällets
funktionella differentiering har inneburit att Svenska kyrkan idag är en väl utvecklad specialiserad organisation i det svenska senmoderna tjänstesamhället. I nästa
kapitel ges en sammanfattande beskrivning av Svenska kyrkan, dess organisation
och verksamhet vid ingången av det tredje millenniet.
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3 Svenska kyrkan idag

Vi har i föregående kapitel tecknat de grova dragen i en historisk process under 140
år. Samhällsförändring och religiös förändring har löpt parallellt och har ömsesidigt
påverkat varandra i olika skeden av det tidsspann som skildrats. I detta kapitel koncentrerar vi oss på den religiösa situationen kring år 2000 med fokus på Svenska
kyrkan. Kapitlet beskriver Svenska kyrkan som organisation, dess relation till folk
och stat, samt till andra religiösa aktörer. Uppgifterna i kapitlet är huvudsakligen
hämtade från Svenska kyrkans officiella sida på internet (www.svenskakyrkan.se,
oktober 2003), samt från officiellt antagna dokument.

3.1 Reformen år 2000
Den 1 januari 2000 började en ny lagstiftning gälla som innebar en i grunden ändrad relation mellan Svenska kyrkan och staten. Förändringen betecknas ofta som
”skilsmässan mellan kyrka och stat”. Så till vida är detta korrekt som att den nya
lagen tydliggjorde kyrka och stat som åtskilda enheter. Däremot innebär lagen en
specialbehandling av Svenska kyrkan på ett sätt som möjligen gör ”bodelning inom
bestående äktenskap” till en mer träffande bild av relationsförändringen (Ekstrand
2002).
Det statliga utredningsarbetet inför de ändrade relationerna mellan kyrka och
stat igångsattes redan år 1958. Efter många olika utredningsomgångar presenterades
år 1994 ett reformförslag som innebar en nästan fullständig avreglering av kyrkans
ställning som statskyrka. Successivt hade då en rad förändringar genomförts som
tydliggjorde åtskillnaden mellan kyrka och stat. Prästens obligatoriska ”medlingsuppdrag” i familjetvister försvann år 1971. Kyrkans ansvar för folkbokföringen
fördes över till skattemyndigheten år 1991. Under 1980- och 90-talen förbereddes
också relationsförändringen genom att den interna kyrkliga organisationen utvecklades efter föreningsmodellen, även om det fortfarande skedde inom en offentligrättslig organisatorisk ram. Kyrkomötets roll aktiverades och förstärktes. Stiften
tydliggjordes som kyrkans regionala organisation och fick större resurser och en
starkare ställning. Församlings- och pastoratsorganisationen reformerades. Ett viktigt steg på vägen mot den nya ordningen togs genom ändrade villkor för medlemskap i Svenska kyrkan 1 januari 1996. Tidigare följde medlemskapet medborgarskapet. Alla nyfödda blev automatiskt medlemmar om en av föräldrarna var det.
Från år 1996 är istället dopet avgörande för tillhörigheten. Barn kan visserligen
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upptas i kyrkan på föräldrarnas begäran utan att döpas och vuxna kan upptas om de
begär undervisning som förberedelse för dop. Men trots denna flexibilitet innebär
de nya reglerna en tydlig förväntan om ett mer aktivt beslut att vilja tillhöra kyrkan
än vad som tidigare var fallet.
Det stora steget i förändringsprocessen togs dock den 1 januari år 2000. Då
avskaffades den kyrkliga kommunallagstiftning som hade inrättats år 1862 och
bekräftats år 1930. En ny Lag om trossamfund (SFS 1998:1593), samt en särskild
Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591) infördes. Lagstiftningen syftar till ökad
jämlikhet mellan trossamfunden i Sverige, samtidigt som den bevarar en kontinuitet
avseende Svenska kyrkans ställning som nationalkyrka. Lagen om Svenska kyrkan
stadgar nämligen att Svenska kyrkan även fortsättningsvis skall ha en evangeliskluthersk bekännelse, vara öppen för alla, ha en rikstäckande verksamhet och en
demokratisk organisation. En förändring som direkt berör den enskilda individen är
att kyrkoskatten den 1 januari 2000 ersattes av en kyrkoavgift, som dock fortfarande
tas upp av staten via skattsedeln. Samma möjlighet erbjuds dock numera alla registrerade trossamfund. Vissa delar av den kyrkliga verksamheten har fortfarande kvar
en offentligrättslig karaktär, genom att de regleras av särskild lagstiftning. Det
gäller exempelvis Begravningslagen (SFS 1990:1144), som rör kyrkans särskilda
ansvar för begravningsväsendet, och Lagen om kulturminnen mm (SFS 1988:950),
som berör de kyrkobyggnader som har kulturhistoriskt värde.
Detaljregleringen av den egna verksamheten har däremot överlåtits på kyrkan
själv. Stora delar av den tidigare lagstiftningen har ersatts av ett inomkyrkligt regelverk samlat i Kyrkoordning för Svenska kyrkan (1999). Denna reglerar kyrkans
beslutsorganisation, tillsättningar av biskopar, präster och övriga befattningar, samt
den ekonomiska förvaltningen.

3.2 Relationen mellan folk och kyrka
Ur ett perspektiv kan Svenska kyrkan därför efter år 2000 betraktas som en del av
samhällets frivilligsektor. Svenska kyrkan är idag den till medlemsantalet största
organisationen i Sverige, såväl i jämförelse med andra religiösa/ideella organisationer, som med politiska organisationer och med idrottsorganisationer. Samtidigt
finns det viktiga aspekter som skiljer kyrkan från andra organisationer. Vi har redan
nämnt den speciella lagregleringen. Därtill kommer Svenska kyrkans teologiska
grundhållning, som innebär att kyrkan inte ser sig som en medlemsorganisation,
utan som bärare av ett av Gud givet uppdrag att betjäna alla människor bosatta inom
landets gränser. För att karakterisera denna relation till hela folket används ofta
begreppet folkkyrka.
Som diskuterats i kapitel 2 introducerades begreppet folkkyrka i början av 1900talet, som ett sätt att i en ny tid, då enhetssamhället brutits upp, ändå fånga Svenska
kyrkans övergripande religiösa ansvar för alla rikets invånare. Fortfarande hundra år
senare, när kyrkan får en självständigare roll i samhället, fungerar begreppet som ett
nyckelord för kyrkans självförståelse. Så beskriver exempelvis den nya kyrkoord-
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ningen Svenska kyrkan som ”en öppen folkkyrka” (Kyrkoordningen, avd 6, inledningen). Denna självförståelse utgör en tydlig markering av den särställning i det
svenska samhället som Svenska kyrkan innehar, trots sekularisering och växande
mångkulturalitet. Både kyrkans teologiska självförståelse och sociologiska funktion
kan jämföras med majoritetskyrkor i andra europeiska länder. Särskilt jämförbar är
situationen i övriga nordiska länder med evangelisk-lutherska majoritetskyrkor, dvs.
Danmark, Finland, Norge och Island (Gustafsson 1985, Edqvist 1997).
Tabell 3:1. Antal medlemmar i Svenska kyrkan 1973–2002. Källa: Svenska kyrkans
statistik.

År
1973
1983
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Antal medlemmar
7.755.295

Medlemmar i % av folkmängd
95,2

7.687.152

92,0

7.630.981
7.623.073
7.601.194
7.546.757
7.505.930
7.464.990
7.399.915
7.360.825
7.285.101
7.220.694

87,3
86,5
86,0
85,3
84,8
84,3
83,5
82,9
81,9
80,9

Den statliga ramlagstiftningen, i förening med kyrkans egen självbestämning, gör
att Svenska kyrkan inte kan jämställas med det övriga föreningslivet. Vi markerar
detta genom att i boken tala om kyrkans halvofficiella ställning.
Av Sveriges cirka 9 miljoner invånare tillhör cirka 7,2 miljoner Svenska kyrkan
(2002). Andelen svenskar som tillhör Svenska kyrkan har sedan 1970-talet minskat
stadigt men sakta. Efter relationsförändringen mellan stat och kyrka har andelen
tillhöriga minskat något snabbare (se tabell 3:1).
Medlemsutvecklingen påverkas av flera faktorer. Att en äldre generation dör,
och en yngre inte är lika benägen att tillhöra kyrkan är en förklaring till minskade
medlemstal. Därtill kommer in- och utträden till följd av egna val. Invandring av
personer med annan religiös tillhörighet är en viktig förklaring till att andelen av
befolkningen som tillhör kyrkan minskar. Denna förändring kommer sannolikt att
fortgå i samma riktning.

3.2.1 Kyrkan och livets gång
Flertalet svenskar har under sin livstid någon form av relation till Svenska kyrkan.
Av 2002 års statistiska uppgifter framgår att 70 % av alla födda barn döptes i
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Svenska kyrkan, att 39 % av alla 15-åringar konfirmerades inom Svenska kyrkan,
att 58 % av alla vigslar skedde enligt Svenska kyrkans ordning och att 87 % av alla
begravningar skedde enligt Svenska kyrkans ordning. Om man räknar bort de
nämna effekterna av invandringen, har dessa siffror endast minskat svagt de senaste
decennierna. Konfirmationsfrekvensen har dock halverats (Tabell 3:2).
Tabell 3:2. Nyttjandet av Svenska kyrkans kärntjänster6 under åren 1970–2002. Alla
siffror är relaterade till totalbefolkningen, inklusive dem som ej är svenska medborgare
(utveckling av tabell i Svenska kyrkans utredningar 1996:1).
År

1970
1973
1976
1979
1984
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Dop i %
av alla
födda

Konfirmation i % av
alla 15åringar

Kyrklig
vigsel i %
av alla
vigslar

Kyrklig
Deltagande i huvudgudsbegravning tjänst, en genomsnittsvecka,
i % av alla i % av hela befolkningen7
dödsfall

Kyrkotillhörighet i % av
hela befolkningen

81
82
81
77
75

81
76
73
67
69

79
71
62
59
61

96
95
95
94
93

2,6
2,6
2,4
2,4
2,3

97
95
94
93
92

72
74
72
73
78
78
78
79
78
78
75
75
73
71
70

66
64
63
58
56
55
53
51
50
48
47
45
43
40
39

62
56
64
63
59
62
62
63
64
62
62
62
61
59
58

92
93
93
90
91
91
91
89
90
89
88
89
88
87
87

2,1
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3

90
90
89
88
88
87
87
86
85
85
84
84
83
82
81

En majoritet av den svenska befolkningen tillhör alltså kyrkan och tar del av dess
tjänster vid särskilda tillfällen. Däremot är det en väsentligt mindre andel av
befolkningen som regelbundet deltar i kyrkans aktiviteter. Sett i ett längre tidsperspektiv sjunker gudstjänstdeltagandet långsamt, men kontinuerligt. Detta gäller
främst huvudgudstjänsterna på sön- och helgdagar. Går vi hundra år tillbaka var
6

Begreppet kärntjänster avser de tjänster som av kyrkan själv uppfattas som de mest centrala i kyrkans
verksamhet.
Det är viktigt att observera att siffrorna för gudstjänstdeltagande avser antalet deltagare under ett år
utslaget på varje söndag. Siffrorna anger således inte huruvida det är samma grupp människor som deltar
varje vecka, om det är det fyrdubbla antalet som deltar en gång per månad vardera, eller om 52 gånger så
många deltar en söndag var per år. Därför är denna traditionella gudstjänststatistik ett bra verktyg för att
mäta den övergripande trenden i beträffande gudstjänstdeltagande, men säger inte mycket om människors individuella gudstjänstvanor och förändringar i dessa.

7
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deltagande i dessa gudstjänster betydligt högre än idag. År 1897 deltog ca 17 % av
befolkningen i högmässan en genomsnittlig söndag, medan andelen sjunkit till
5,4 % år 1927 (Bäckström 1990:6). Motsvarande andel (av befolkningen närvarande vid söndagens huvudgudstjänst) har under perioden 1970–1998 sjunkit från
2,6 % till 1,5 % (tabell 3:2).
I tabellen framgår ej alla de gudstjänster som firas i Svenska kyrkan vid sidan av
söndagens huvudgudstjänst. Mångfalden i gudstjänstutbudet har ökat kraftigt under
senare år. Resultatet från den befolkningsundersökning som redovisas i kapitel fyra
visar att ca 10 % av befolkningen deltar minst en gång i månaden i någon form av
kristen gudstjänst. Endast en mindre andel av svenskarna är alltså regelbundna
deltagare i ett kristet gudstjänstliv, men i jämförelse med exempelvis biobesök så är
gudstjänstdeltagande ändå vanligare (Pettersson 2001:261).

3.2.2 Svea Svenssons livslånga kyrkorelation
De flesta svenskar har alltså en formell livslång relation till kyrkan. De möter kyrkan vid vissa speciella tillfällen under livet, särskilt i samband med födelse (dop),
sorg och död (begravning), vid speciella högtider, eller under en viss period, genom
t.ex. konfirmandundervisning eller körsång. Mötena med kyrkan bildar ur individens perspektiv en kedja av upplevelser. Denna kedja kan förstås som en grund för
det nära band mellan folk och kyrka som fortfarande år 2004 karaktäriserar det
svenska samhället. Med utgångspunkt i kyrkostatistiken kan vi konstruera en bild
av ”normalsvenskens” kontakter med Svenska kyrkan under livet (figur 3.1).
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Figur 3.1. Svea Svenssons, 46 år, relation till Svenska kyrkan och nyttjande av dess tjänster
betraktat ur hennes eget livsperspektiv. Ett fiktivt exempel (Pettersson 2000).

Figuren 3:1 illustrerar en tänkt intervju med den fiktiva Svea Svensson år 2004, då
hon är 46 år gammal. Hon berättar att hon döptes vid tre månaders ålder. Hon deltog i söndagsskola under en period i fem–sexårsåldern, liksom nästan hälften av alla
svenska barn gjorde under 1950-talet. Under hennes nio år i den obligatoriska
grundskolan har hennes skolklass haft nästan alla julavslutningar i den lokala kyrkan med en präst som medverkande. Nästan alla avslutningar av skolåret i juni har
ägt rum på skolgården, även då har en präst medverkat. I tioårsåldern deltog Svea i
en scoutgrupp som samlades i församlingshemmet. Många scoutsamlingar avsluta-
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des med en andakt. Svea är konfirmerad som 14-åring, liksom 78 % av alla ungdomar i hennes åldersgrupp. Hon har två barn. Det första döptes när Svea var 25 år.
Då kom prästen hem till dem och berättade om dopets betydelse och gick igenom
dopordningen. Några år senare gifte sig Svea och hennes man i kyrkan. Det andra
barnet döptes när Svea var 29 år gammal. Nu hade kyrkan startat en särskild verksamhet för föräldrar till nydöpta barn, som Svea fick inbjudan till. Svea minns att
hon besökte en konsert i kyrkan när hon var 31 år. När hon var 33 år dog hennes
mormor och då deltog hon i begravningen. Sedan gick det flera år utan särskild
kontakt med kyrkan. Men i samband med det första barnets konfirmation, när Svea
var 40 år, följde hon med som sällskap vid några av de obligatoriska gudstjänster
som en konfirmand måste delta i. Konfirmationsdagen och barnets första nattvardsfirande minns hon som viktiga tillfällen. Svea säger att hon inte alls är religiös eller
kyrklig. Hon går nästan aldrig i kyrkan. Men hon kan minnas en gudstjänst på första
advent när hon var 43 år. Nu helt nyligen har hennes far dött. Svea var med när
prästen tillsammans med hennes mamma planerade begravningen. De valde psalmer och fick ha synpunkter på de bibeltexter som skulle läsas.
Ungefär så här ser kontakterna med kyrkan ut för majoriteten svenskar. Det
handlar om sporadiska, men återkommande möten som är utspridda över hela livet.
Det finns en mindre grupp som har betydligt mer frekventa kontakter och en annan
mindre grupp som har färre kontakter med kyrkan. Svea Svenssons livslinje ger en
illustration av den svenska religiösa normaliteten.

3.3 Bekännelse och uppgift
Lagen om Svenska kyrkan slår fast att Svenska kyrkan skall vara ett evangelisktlutherskt trossamfund. Den kyrkoordning som reglerar Svenska kyrkans verksamhet
från år 2000 klargör att kyrkans tro är apostolisk och att Bibeln och de tre ekumeniska trosbekännelserna utgör grunden för kyrkans lära. Kyrkoordningen slår fast
att det är samma tro som uttrycks i de lutherska bekännelseskrifterna, vilka utgör
ytterligare viktiga grunddokument. Också andra av kyrkan bejakade dokument
anses tillhöra kyrkans bekännelse. Samtidigt framhålls i kyrkoordningen att kyrkans
tro är den tro som gestaltas i gudstjänst och liv. Det handlar alltså inte i första hand
om en text i en bok, utan om en levd teologi, uttryckt framför allt genom församlingarna.
Den geografiskt bestämda församlingen är Svenska kyrkans basenhet. Varje församling omfattar de personer som tillhör kyrkan och är bosatta inom ett visst geografiskt område. Församlingens grundläggande uppgift sammanfattas i kyrkolag
och kyrkoordning som att fira gudstjänst, bedriva undervisning, samt utöva diakoni
och mission. Så till vida är ramverket teologiskt bestämmande för församlingsnivån.
Detaljerna i hur uppgiften gestaltas bestäms av församlingen själv och beskrivs i en
så kallad församlingsinstruktion, som varje församling måste upprätta.
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3.3.1 Gudstjänstliv
Gudstjänster och kyrkliga handlingar samlar årligen drygt 20 miljoner besökare,
varav knappt hälften utgör besök vid huvudgudstjänst (Bromander 1999). Gudstjänst firas normalt varje söndag, liksom på kyrkliga helgdagar i alla församlingar.
Som nämnts förekommer också andra gudstjänster under veckan. Gudstjänstlivet
präglas av den lutherska konfessionen. Under 1900-talet har också ekumeniskt
utbyte kommit att påverka gudstjänstlivets utformning. Ett exempel är det kraftigt
ökade bruket att fira nattvard, något som nästan helt hade försvunnit vid 1900-talets
ingång.
En ökad differentiering i utbudet av gudstjänster har motverkat tendensen till
minskat deltagande i det söndagliga gudstjänstlivet. Särskilt har musikgudstjänster
attraherat många som annars inte brukar delta i gudstjänster (Bromander 2002:33–
35). Men också temagudstjänster inriktade mot vissa grupper och gudstjänster på
andra veckodagar än söndagen har blivit vanligare.
Gudstjänstlivet regleras formellt av Den svenska kyrkohandboken från 1986,
som anger ordningar för olika gudstjänsttyper. Mot slutet av 1990-talet har en diskussion förts om behovet av större delaktighet från hela den gudstjänstfirande församlingen. Behovet av ett mer inkluderande språkbruk, framför allt med avseende
på kön har aktualiserats. En revidering i denna riktning av samtliga böcker som
används i gudstjänsten har påbörjats (SKU 2000:1–6).
De kyrkliga handlingarna; dop, konfirmation, vigsel och begravning utgör en
viktig del av kontaktytan mellan kyrka och folk, samtidigt som de räknas till gudstjänstlivet. Det är i dessa handlingar som merparten av de kyrkotillhöriga deltar och
lär känna kyrkan. Från kyrkans sida utgör dopet den grundläggande riten, som markerar viljan att tillhöra kyrkan, medan konfirmationen erbjuder ett viktigt tillfälle
till undervisning. I Sverige kan samkönade par sedan 1995 ingå partnerskap, som
legalt är likställt med äktenskap. Kyrkomötet har påbörjat en process i syfte att
erbjuda dessa par en kyrklig akt, som på samma sätt som vigseln har civilrättslig
status.

3.3.2 Undervisning
Kyrkan har traditionellt spelat en viktig roll i skola och undervisning. Successivt
under 1900-talet har dock den konfessionella religionsundervisningen ifrågasatts
och den kommunalt organiserade skolundervisningen har numera till uppgift att på
ett opartiskt sätt orientera de unga så att de kan fatta egna val i fråga om livsåskådning. Av historiska och kulturella skäl ägnas proportionellt mer tid åt kristen tradition, men undervisningen skall vara konfessionellt neutral.
Denna utveckling har inneburit en helt ny situation för kyrkan i mötet med barn
och unga. Grundläggande bibelkunskaper eller kunskaper om de kristna helgdagarna kan inte längre förutsättas. Kyrkans egen undervisning sker genom barn- och
ungdomsverksamhet, liksom den konfirmandundervisning som engagerar ca 45 000
tonåringar varje år. Den pedagogiska grundtanken har följt utvecklingen i samhället
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i riktning mot en ökad individorientering. Konfirmandundervisningen skall vara en
resurs för de unga i deras livstolkning och existentiella val.
En förskjutning pågår också från en ensidig inriktning på de unga mot former
för livslångt lärande, som vuxenkatekumenat eller samtalsgrupper i livsfrågor.
Olika former av närvaro i de kommunala skolorna är också vanlig. En särskild
statligt understödd studieorganisation, Sensus, är knuten till Svenska kyrkan, men
betjänar också bland andra katolska kyrkan i Sverige.

3.3.3 Diakoni
Diakoni har i Svenska kyrkan en karitativ inriktning och beskrivs som omsorg om
medmänniskan i livets olika situationer. Den moderna diakonin i Svenska kyrkan
har rötter från mitten av 1800-talet, då flera diakoniinstitutioner grundades i Sverige
efter tysk modell. Successivt under 1900-talet har diakonin blivit en naturlig del i
församlingarnas arbete. De diakonala så kallade moderhusen har förvandlats till
fristående diakonala institutioner. Lagstiftningen har dock satt gränser för församlingens diakonala insatser, genom att dessa inte tillåtits konkurrera med kommunens sociala insatser. Dessa villkor har förändrats med kyrkans friare ställning i
förhållande till staten efter år 2000. Kyrkoordningen beskriver diakonin som en del
av församlingens grundläggande uppgift. Från en tidigare inriktning framför allt
mot de sjuka och äldre i församlingen breddas idag det diakonala arbetet mot nya
grupper som ungdomar, sörjande och hemlösa. Nya förväntningar riktas mot diakonin som en konsekvens av besparingar i den offentliga sektorn under 1990-talet.
Nya former av social verksamhet i kyrklig regi utvecklas i samarbete med aktörer
som kommuner, landsting och privata företag (Thidevall 2003).

3.3.4 Mission
Förståelsen av missionsbegreppet har under 1900-talet genomgått stora förändringar
i Svenska kyrkan, liksom i protestantiska kyrkor internationellt. Perspektivet har
vridits mot kyrkans delaktighet i Guds mission. Missionens subjekt är Gud, med
kyrkor och församlingar som redskap. ”Mission handlar om en gränsöverskridande
kyrka. - - - en kyrka i solidaritet, som inte lever inkrökt i sig själv utan lever sitt liv
för världens skull.” Så beskriver riksorganisationen Svenska kyrkans mission sitt
uppdrag (www.svenskakyrkan.se/skm/december 2003).
Konkret i församlingen kan missionsuppgiften gestaltas på olika sätt. Det kan
handla om dialoggrupper med representanter för andra religioner, eller om arbete
för mänskliga rättigheter. Men det kan också innebära evangelisation bland icke
troende i form av exempelvis samtalsgrupper och gudstjänster med låga trösklar.
Cirka 4000 missionsombud i församlingarna ansvarar för kontakten med Svenska
kyrkans mission på nationell nivå.
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3.4 Kyrkans organisation
Den rikstäckande kyrkliga organisationen går tillbaka till medeltiden och är geografiskt indelad i 2219 församlingar, 1025 pastorat8, 152 kontrakt9 och 13 stift (Matrikel för Svenska kyrkan 2003). Stiftens uppgift är att ge råd och stöd till församlingarna och se till att verksamheten utformas i enlighet med kyrkoordningen. Till
uppgiften hör också att anordna fortbildning för de anställda i stiftet. Stiften är
också de som förvaltar Svenska kyrkans jord, skog och fonder.
Vissa frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan hanteras på nationell
nivå. Dit hör exempelvis kyrkliga utbildningar, ekumeniska relationer, samordning
av den internationella verksamheten, informationsarbete och forsknings- och kulturfrågor. Dessutom fungerar den nationella nivån som kyrkans röst i det offentliga
samtalet, såväl i Sverige som internationellt.

3.4.1 Beslutsordning
Svenska kyrkan leds i samverkan mellan en demokratisk organisation och den
kyrkliga ämbetslinjen i form av biskopar, präster och diakoner. Den speciella
strukturen av samverkan mellan demokratisk självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning har länge kallats ”den dubbla ansvarslinjen”. Idag används ofta uttrycket
gemensamt eller delat ansvar för att markera kombinationen av folkligt förankrad
självstyrelse och prästerlig ämbetsförvaltning. På varje nivå finns parallellt en
demokratisk och en episkopal struktur, som delar ansvaret.
Genom de kyrkliga valen utses förtroendevalda på såväl församlings- som på
stifts- och nationell nivå. Kyrkliga val äger rum vart fjärde år. Rösträtt har den som
tillhör kyrkan och fyllt sexton år. Nomineringsgrupperna i de kyrkliga valen utgörs
i huvudsak av de politiska partierna, som gör särskilda listor med kandidater till de
kyrkliga valen. Men också grupper som står oberoende i förhållande till partipolitiken har möjlighet att kandidera och presentera egna listor. Valdeltagandet har en
längre tid legat runt 10 %, men ökade i det första valet efter relationsförändringen
till staten. Det nuvarande valsystemet, och framför allt de politiska partiernas roll,
är dock föremål för diskussion.
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. I alla församlingar
finns ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om
församlingslivet och ansvarar tillsammans med kyrkoherden för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd. Beslutande organ i stiften är stiftsfullmäktige. I
varje stift ska det finnas en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och
verkställande organ, och ett domkapitel. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, som är direktvalda av de kyrkotillhöriga. Varken präster eller biskopar har någon självklar representation. Däremot har
8

Ett pastorat är kyrkoherdens tjänstgöringsområde och kan bestå av en eller flera församlingar. Utöver
de territoriella församlingarna finns också några icke-territoriella, som vardera utgör ett pastorat.
Stiften är indelade i kontrakt, som vardera består av flera pastorat och utgör tjänstgöringsområde för en
kontraktsprost.
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biskopar skyldighet att närvara vid kyrkomötet. De har motionsrätt och får delta i
överläggningar, men saknar rösträtt. Kyrkostyrelsen är trossamfundet Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet mellan kyrkomötena.

3.4.2 Vigningstjänster
Ämbetet i Svenska kyrkan utgörs av tre vigningstjänster, nämligen biskop, präst
och diakon. Sedan början av 1900-talet har både män och kvinnor utbildats för
diakonal tjänst i Sverige, men att det karitativt inriktade diakonatet formellt ingår i
den kyrkliga vigningstjänsten är en nyhet i den nya kyrkoordning som infördes 1
januari 2000.
Efter ett beslut år 1958 öppnades möjligheten att bli präst och biskop i Svenska
kyrkan också för kvinnor. De första kvinnorna vigdes 1960 och idag är drygt en
tredjedel av prästerna i aktiv tjänst kvinnor (se vidare kapitel 6).
Den präst som har ansvaret för tillsyn och övergripande samordning av arbetet i
församlingen kallas för kyrkoherde, medan stiftet leds av biskopen. Svenska kyrkan
har 14 biskopar, en i varje stift förutom i Uppsala stift, där ärkebiskopen har biskopen i Uppsala stift vid sin sida. Biskoparna har tillsammans med domkapitlen tillsyn över församlingar, präster och diakoner. Biskopen är självskriven ordförande i
stiftsstyrelsen och domkapitlet. Till biskopens uppgifter hör att inspirera präster,
förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och
diakoner. Det är också biskopens uppgift att företräda stiften och Svenska kyrkan i
samhällslivet, till exempel i massmedia.
Ärkebiskopen kallas ”den främste bland jämlikar” (primus inter pares) och har
förutom sitt uppdrag som stiftsbiskop många nationella och internationella uppgifter. Ärkebiskopen skall regelbundet kalla Biskopsmötet, där alla biskopar ingår, till
samråd om stiftsledning och ämbetsansvar.
En biskop tillsätts efter omröstning bland särskilt röstberättigade i stiftet. Valet
föregås av ett provval för nominering av kandidater. Vid val av ärkebiskop deltar
dessutom övriga stift genom sina domkapitel och stiftsstyrelser. Den som får en
majoritet av rösterna utnämns till biskop.

3.4.3 Ekonomi
Svenska kyrkan har en i jämförelse med andra kyrkor god ekonomi, vilket har att
göra med dess karaktär av nationalkyrka med nära knytning till staten. Verksamheten finansieras till övervägande del genom den kyrkoavgift som alla tillhöriga betalar via skattsedeln. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan betalar en särskild begravningsavgift
som täcker kostnaderna för kyrkans ansvar för begravningsplatser som kan nyttjas
också av andra huvudmän. Omfattande summor skänks också i gåvor och kollekter
varje år till specificerade ändamål exempelvis inom missionen. År 2003 uppgick
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gåvor och kollekter till 218 miljoner kronor (Årsredovisning för Svenska kyrkans
nationella nivå år 2003).

3.4.4 Anställda
De goda ekonomiska förutsättningarna gör att Svenska kyrkan jämfört med frikyrkorna och även jämfört med kyrkor i andra länder har många anställda. Totalt finns
cirka 22 000 hel- och deltidsanställda runtom i landet. Av dessa är 3400 präster och
1100 diakoner i aktiv tjänst. Därtill kommer 2500 kyrkomusiker, 2300 församlingsassistenter, förskollärare och församlingspedagoger (som arbetar med barn och
ungdomar och med undervisning), 2400 kyrkogårdsarbetare och 3300 kyrkvaktmästare (Svenska kyrkans församlingsförbund, lönestatistik 2003). I varje församling finns ofta dessutom både kanslist, husmor och städare.

3.4.5 Grupper och frivilliga
Uppskattningsvis några hundratusen svenskar engagerar sig varje år som ledare
eller deltagare i olika typer av frivilligverksamhet inom kyrkan. Mest livaktig är
körverksamheten, som omfattar drygt 100.000 sångare, varav ca 75 % kvinnor.
Cirka 55.000, varav merparten kvinnor, är aktiva i drygt 3000 syföreningar. Genom
tillverkning och försäljning av framför allt textilier samlar dessa grupper ihop 48
miljoner kronor årligen (år 2000). Syföreningar och körer fyller också en viktig
social funktion som en plats för samtal och möten.
Den demokratiska strukturen inom Svenska kyrkan bygger på de cirka 60.000
förtroendevalda. Svenska kyrkans arbete i andra länder genom Svenska kyrkan i
utlandet, Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission engagerar ungefär 12.000
ombud över hela landet.
Mer än 250 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i verksamheter som
öppen förskola och olika typer av barn- och ungdomsgrupper. Ledarna för dessa
grupper är ofta frivilliga. Söndagsskolor var tidigare mycket vanliga, men har
minskat i omfattning, bland annat till förmån för specialgudstjänster inriktade på
familjer med barn. Kyrkans unga samlar många ungdomar inom sin verksamhet.
Vuxna är engagerade i studieverksamhet organiserad av församlingarna direkt, ofta
bibelstudiegrupper, eller av studieorganisationen Sensus. För äldre finns ofta verksamhet i olika former i församlingarnas regi.

3.4.6 Kyrkobyggnaderna
Det svenska landskapet är tätt bebyggt med cirka 3500 kyrkor, många av dem från
medeltiden. För många svenskar har dessa byggnader ett stort värde, vilket märks i
ett starkt motstånd mot att avveckla kyrkor som inte längre används regelbundet för
gudstjänstfirande. Kyrkobyggnader och kyrkogårdar har stor symbolisk betydelse
för många svenskar och används ofta för enskilda besök, utanför gudstjänsttid. I
växande utsträckning besöker människor kyrkan för att tända ett ljus och sitta en
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stund i stillhet. Ljusbärare på en central plats i kyrkan tillhör nästan alltid inredningen. En ny folksed har vuxit fram under 1900-talets senare hälft med ljuständning på kyrkogårdarna, framför allt vid allhelgonatid.

3.5 Kyrkor och samfund i Sverige
Vi har konstaterat att Sverige länge var ett enhetssamhälle, där det endast fanns en
kyrka, som hela befolkningen enligt lag tillhörde. Ett särskilt så kallat konventikelplakat år 1726 kom till i motstånd mot den framväxande pietistiska väckelsen och
förbjöd andra religiösa samlingar än de statskyrkliga. Dessa bestämmelser ersattes
mot slutet av 1800-talet av särskilda lagar om främmande trosbekännare, som
gjorde det möjligt att utträda ur statskyrkan och inträda i annat av staten erkänt
trossamfund. Från år 1951 har Sverige en religionsfrihetslag som ger rikets medborgare frihet att utöva den religion de önskar, men också att avstå från religiös
tillhörighet. Religionsfrihet infördes därmed sent i Sverige i jämförelse med många
andra europeiska länder.
Med den lagstiftning som infördes 1 januari 2000 har Svenska kyrkan ytterligare
likställts med andra trossamfund som verkar i Sverige. Svenska kyrkans särställning
markeras dock bland annat av att statschefen (monarken) fortfarande måste tillhöra
kyrkan.
Tabell 3:3. Antal medlemmar i valda frikyrkosamfund (Skog 2001b:44).

Samfund
Pingströrelsen
Svenska Missionsförbundet
(Svenska Missionskyrkan)
Nybygget (Evangeliska frikyrkan)
Svenska Baptistsamfundet
Frälsningsarmén12
Svenska Alliansmissionen
Metodistkyrkan
Adventistsamfundet

Antal medlemmar
1975
93.56610
83.892
(28.245)11
23.391
36.565
13.844
8.059
3.344

2001
89.670
66.082
28.964
17.942
16.557
12.833
5.332
2.852

Till Sveriges speciella religiösa profil under 1900-talet har hört ett förhållandevis
stort antal frikyrkor, som bildats som ett resultat av den religiösa väckelsen framför
allt under slutet av 1800-talet. Delar av väckelsen blev kvar inom Svenska kyrkan,
som laestadianer, och schartauaner. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) har
10
11

Av Nils Thörevik skattad siffra.
Uppgiften avser 1997, då Nybygget bildades genom ett samgående mellan Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet. Från 1 september 2002 ändrades namnet till Evangeliska frikyrkan.
12
Avser rekryter, soldater, civila medlemmar (fr o m 1996), samt medlemmar inom Hemförbundet och
Hjälptrupperna.
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fungerat som en frikyrka så till vida att den haft egna kyrkolokaler och predikanter,
liksom egen tidning och egen missionsverksamhet. Medlemmarna har dock blivit
kvar inom Svenska kyrkan och organisationen har successivt knutits tydligare till
Svenska kyrkan. EFS hade år 2000 cirka 18.000 medlemmar (Skog 2001). Till de
rena frikyrkorna har hört Svenska Missionsförbundet, nu med namnet Svenska
Missionskyrkan. Världsomspännande rörelser som Metodisterna, Baptisterna,
Pingströrelsen, Frälsningsarmén och Vännernas samfund (kväkarna) är också representerade i Sverige. En majoritet av medlemmarna i de frikyrkor som har sina rötter
i Svenska kyrkan har hittills haft dubbelt kyrkomedlemskap. År 1996 tillhörde 72 %
av frikyrkornas medlemmar även Svenska kyrkan (Palm 1997:62). En viss andel av
utträdena ur Svenska kyrkan efter år 2000 förklaras av att dessa dubbelanslutna
beslutat sig för att lämna Svenska kyrkan i den nya situation som uppstått.
Med en ökad invandring har antalet katoliker i Sverige växt under 1900-talets
senare decennier. Romersk-katolska kyrkan i Sverige har ca 160.000 medlemmar
och är därmed Sveriges andra största kristna kyrka (Skog 2001a:52). Likaså finns
en rad ortodoxa och österländska kyrkor med totalt ca 100.000 medlemmar (Skog
2001a:54f.)
Den ekumeniska paraplyorganisationen Sveriges kristna råd (SKR) har 23 medlemskyrkor. SKR samordnar kyrkornas arbete inom en rad olika områden, exempelvis teologiska frågor, missions- och biståndsfrågor, invandrar- och flyktingfrågor,
det kyrkliga arbetet vid skolor och högskolor, sjukhus, militära förband och kriminalvårdsanstalter, samt gemensamma ståndpunkter i viktiga samhällsfrågor. Utanför
detta samarbete finns trossamfund som i vissa fall räknar sig som kristna, men som
läromässigt skiljer sig från de kyrkor som tillhör SKR. Hit hör exempelvis Jesu
Kristi kyrka av Sista dagars heliga, eller mormonerna, med drygt 8000 medlemmar
(Skog 2001a:57) och Jehovas vittnen med 23.500 medlemmar (Skog 2001a:62). Det
finns också vad som ibland betecknas som ”nya religiösa rörelser”, varav trosrörelsen Livets ord torde vara den största med ca 6000 medlemmar (Skog 2001a:48).

3.6 Ökad mångkulturalitet
Invandringen under 1900-talets andra hälft har kraftigt ökat den religiösa och kulturella mångfalden i Sverige. Särskilt markant är den stora ökningen av antalet muslimer, som tidigare knappast alls fanns representerade i det svenska samhället. Idag
har flera storstäder i Sverige moskéer som byggts för detta syfte och som sätter en
för svensk kultur ny prägel på stadsbilden.
För Svenska kyrkans del är det lätt att redovisa antalet tillhöriga, eftersom detta
antal bokförs av skattemyndigheten. Mönstret med registrerat medlemskap följs
också av flera frikyrkor. För anhängare av andra religioner är det emellertid betydligt svårare att redovisa statistiska uppgifter, eftersom medlemmar inte registreras.
För erhållande av statsbidrag finns därför ett särskilt system med beräkning av
”antal betjänade” av respektive samfund.
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Det finns tre islamiska riksorganisationer i Sverige, med sammanlagt ett drygt
hundratal församlingar. Uppskattningar av antalet muslimer i Sverige varierar från
250.000 till 300.000 (Andersson 2002). Av dessa beräknas ungefär 100.000 vara
religiöst aktiva (Alwall 2001:142). Huvuddelen av dessa är anhängare av sunnitisk
islam, men också shiitiska organisationer förekommer. Oavsett vilken siffra som är
mest korrekt är islam den största icke-kristna invandrarreligionen i Sverige.
Judisk religion har en lång historisk närvaro som minoritetsreligion i Sverige.
Antalet judar i Sverige uppskattades 2001 till 20.000, varav ungefär hälften var
religiöst aktiva (Alwall 2001:142).
Buddhisterna i Sverige är framför allt invandrare från Östasien. Det är mycket
svårt att uppskatta antalet, eftersom de i ringa omfattning är religiöst organiserade.
Uppskattningarna rör sig mellan 10.000 och 15.000 (Alwall 2001:145)
Utöver dessa finns sikher, hinduer och anhängare av Bahai i Sverige. Ingen av
dessa grupper är dock större än några tusen personer.

3.7 Svenska kyrkan i världen
Ovan har vi beskrivit Svenska kyrkan med utgångspunkt från landet Sverige. Men
kyrkan ser sig också som en del av en världsvid gemenskap av kristna. Svenska
kyrkan är inte bara en kyrka i Sverige. Detta manifesteras i ekumeniskt arbete, i
engagemang för rättvisa och fred och i hjälp till människor i nöd.
Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) har ett 40-tal utlandsförsamlingar runt om i
världen som betjänar både bofasta utlandssvenskar och turister. Internationell diakoni utgör också ett viktigt verksamhetsområde utomlands, kanaliserat genom Lutherhjälpen, som arbetar både med utvecklingsprogram och nödhjälp. Utlandsmissionen är organiserad genom Svenska kyrkans mission (SKM), som arbetar i nära
relation till lokala kyrkor och ekumeniska organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Ett sextiotal missionärer assisterar de inhemska kyrkorna i
att bygga upp församlingar, ta hand om sjuka och arbeta för mänskliga rättigheter.
Svenska kyrkan kallas ibland för en brokyrka, vilket har att göra med ett långvarigt engagemang i ekumeniskt samarbete. Svenska kyrkan är också den största
evangelisk-lutherska kyrkan i världen. Dess storlek, med åtföljande ekonomiska
bidrag, har bidragit till att ge en viss tyngd åt Svenska kyrkan ekumeniska engagemang. En pionjär i detta var ärkebiskop Nathan Söderblom, initiativtagaren till den
så kallade Stockholms-konferensen 1925, som utgjorde ett avgörande steg på vägen
mot bildandet av Kyrkornas världsråd 1945.
Svenska kyrkans ekumeniska insatser internationellt sker främst inom ramen för
Kyrkornas världsråd (KV), Lutherska världsförbundet (LVF), den Europeiska
kyrkokonferensen (KEK) och Nordiska ekumeniska rådet (NER). En speciell sida
av Svenska kyrkan i ekumeniska sammanhang är att även anglikaner och romerska
katoliker erkänner att episkopatet i Svenska kyrkan har del i en apostolisk succession tillbaka till de första apostlarna.
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I särskilda avtal har Svenska kyrkan ett fördjupat samarbete med andra kyrkor
såväl inom som utanför landets gränser. Ett avtal med de anglikanska kyrkorna på
Irland och de brittiska öarna, samt majoriteten av de skandinaviska och baltiska
kyrkorna (den så kallade Borgågemenskapen) innebär att dessa kyrkor ömsesidigt
erkänner varandra och betjänar varandras medlemmar. Avtal med den tyska
evangeliska kyrkogemenskapen (EKD) har också slutits.

Figur 3.2. Besök i Svenska kyrkans gudstjänster och andra sammankomster. Kartan illustrerar deltagandet i gudstjänster och andra sammankomster inom Svenska kyrkan och till
kyrkan närstående grupper. Indelningen följer de svenska kommungränserna. Kartan visar
att deltagandet i gudstjänster (grovt sett) är högre i de södra och norra delarna av landet.
Kartan har ställts till förfogande av Curt Dahlgren, Teologiska institutionen i Lund.

För en närmare diskussion, se Gustafsson 2001, s 183ff.
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4 Den nordiska religionsformen

Framställningen så långt har velat teckna den religiösa och sociala utvecklingen
under svenskt 1900-tal. Den svenska kyrkans förändrade ställning har analyserats i
relation till övergripande samhällsförändringar. Kyrkans ställning har också illustrerats genom officiell statistik och lagstiftning. Den kyrkliga organisationen efter år
2000 har kortfattat redovisats.
I detta kapitel skall vi fortsätta granskningen genom att vidga perspektivet till
religionens förändrade roll i det svenska samhället. Då övergår vi till att fokusera
det aktuella och sociologiska perspektivet på förändringsbilden. Detta skall ske
genom data från den nordiska befolkningsundersökningen, som genomfördes i
samarbete med det s.k. RAMP-projektet (Gustafsson – Pettersson 2000)13. Genom
detta material vill vi ytterligare illustrera den komplexa relationsbild som är typisk
för Sverige och för de nordiska länderna i stort. Alla tabeller i kapitlet avser nordiska förhållanden.
På detta sätt vill vi föra vidare den inledande diskussionen om det sekulariseringsteoretiska dilemmat. Vi kommer å ena sidan att se att kyrkorelaterad gudstro
och tro på en uppståndelse (det som kallas ”orthodoxy”) är relativt låg och att trosbilden därmed följer ett europeiskt mönster (Barker m.fl. 1992). Å andra sidan är
det tydligt att användningen av riter och kyrkobyggnader bejakas av befolkningsmajoriteten på ett i det närmaste obrutet sätt. Detta är bakgrunden till diskussionen
om en nordisk paradox eftersom utvecklingen endast delvis svarar mot det sekulariseringsteoretiska konceptet. Genom att fokusera på ritens och gudstrons plats i det
svenska samhället skall vi lyfta fram två aspekter av det religiösa livet.
Vi vill därmed för det första visa att den säkra (kyrkorelaterade) gudstron och
det säkra avståndstagandet från gudstro är begränsade företeelser i norden. Den stora gruppen medborgare utgörs av medlemmar i respektive folkkyrka som använder
sig av kyrkans riter vid övergångar i livet och som håller sig med en privat eller inre
gudstro. Vi vill för det andra visa att stora folkkyrkor, genom 1900-talets funktionsuppdelning, i praktiken fungerar som två olika kyrkor samtidigt (Beyer 1994, Luhmann 1977, 1982). Den teologiskt bestämda folkkyrkan utgörs av religiösa specialister och religiöst engagerade, medan den folkreligiösa kyrkan utgörs av privatreligiösa grupper med olika motiveringar. Genom att fokusera på ritens och gudstrons

13
Undersökningen genomfördes som en befolkningsundersökning år 1997 i Danmark, Finland, Norge
och Sverige. Det bör noteras att materialet avser tiden före kyrka-stat relationen förändring i Sverige år
2000. Undersökningens uppläggning redovisasr i Gustafsson-Pettersson 2000: 360.
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plats i det moderna samhället kan religiösa institutioners förmåga att fungera som
en kommunikativ arena mellan individuell och kollektiv identitet analyseras.

4.1 Om tillhörighetens två dimensioner
Vi skall börja med att undersöka nivåerna på tillhörigheten till de nordiska folkkyrkorna, liksom till andra samfund och religioner. Därefter skall vi undersöka omfattningen av den emotionella samhörighetskänsla som kan ses som ett uttryck för en
civilreligiös funktion hos de nordiska folkkyrkorna (Sundback 2000). Det är viktigt
att komma ihåg att resultatet i tabell 4:1 grundar sig på de svarandes egen minnesbild av medlemskapet, det vi kallar tillhörighet, vilket inte alltid är detsamma som
faktiskt medlemskap.
Tabell 4:1. Kyrkotillhörighet i de nordiska länderna. Procent.

Totalt
n=2459
Tillhörig nationell
kyrka endast
Tillhörig nationellkyrka
och annat samfund
Tillhörig annat samfund
och religion endast
Ingen tillhörighet
Summa:

Danmark
n=593

Finland
n=454

Norge
n=388

Sverige
n=1024

83

86

74

85

85

3

5

2

1

3

5

3

8

8

4

9
100

6
100

16
100

6
100

9
101

Tabell 4:1 visar för det första att 86 % av den nordiska vuxna befolkningen anser
sig tillhöra den nationella kyrkan i respektive land. Av dessa är 3 % samtidigt
medlemmar av en frikyrka eller annan religiös organisation. Av de återstående är
5 % medlemmar av en frikyrka eller annan religion utan att samtidigt vara medlem
av den nationella kyrkan och 9 %, till sist, tillhör inte någon kyrka eller annan religion över huvud taget. Jämförelsen mellan de nordiska länderna visar att tillhörigheten är lägst i Finland och högst i Danmark, förhållanden som har att göra med den
kyrkliga (två officiella kyrkor finns) och ideologiska pluralismen (konflikten med
kommunismen under 1900-talet) i Finland och med den ”traditionella” folkkyrkans
historiskt sett starka roll i Danmark. Även om siffrorna inte korrelerar exakt med
verkliga värden, ger de trots detta en god bild av relationsnivån då det gäller tillhörighet i de nordiska folkkyrkorna. Det bör noteras att siffrorna för Finland ligger
under den officiella medlemsstatistiken och att resultatet för Sverige sannolikt hade
blivit något lägre om undersökningen hade genomförts efter år 2000.
I Sverige har Göran Gustafsson (1997) utvecklat frågor som avser att mäta relationen mellan samhörighetskänsla med Svenska kyrkan (och de nordiska folkkyrkorna) och samhörighetens betydelse för den nationella tillhörigheten. Den teore-
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tiska ansatsen avser att tillämpa det amerikanska civilreligionstänkandet på svenska
och nordiska förhållanden (Bellah 1991). Även om jämförelser mellan Nordamerika
och Europa är svåra att göra, har detta analysförfarande inte varit utan poänger.
Individens känsla av samhörighet med den nationella folkkyrkan behöver inte följas
av ett religiöst engagemang men känslan bidrar oftast till att individen önskar ta del
av kyrkans tjänster. Denna känsla av samhörighet är av olika styrka men så länge
som en relation finns tyder detta på ett bejakande av den existentiella och kulturella
betydelse som folkkyrkan har för individen och nationen. I frågeformuläret fick de
svarande ange om de känner en stark eller svag samhörighet eller om de inte känner
någon som helst samhörighet med respektive folkkyrka.
Tabell 4:2. Tillhörigheten fördelad efter känsla av samhörighet med folkkyrkorna i
Norden. Procent.

Känsla av
samhörighet:

Totalt
N=2413

Mycket stark
Ganska stark
Ganska svag
Ingen
Summa:

6
25
50
20
101

Tillhör
nationella
kyrkan
N=2025
6
26
53
15
100

Annan ky
och nationell
kyrka
N=71
13
35
47
6
101

Endast
annan
ky/religion
N=106
4
24
30
43
101

Ingen
kyrkotillhörighet
N=211
6
31
63
100

Tabell 4:2 visar att 80 % av den vuxna befolkningen i Norden känner stark eller
svag samhörighet med den egna folkkyrkan och att 31 % anser denna samhörighetskänsla vara stark. Värdena för samhörighet är något lägre i Sverige. Resultatet
är intressant eftersom det bekräftar tanken om ett samband mellan tillhörighet med
den nationella kyrkan och en samtidig, åtminstone svag, känsla av samhörighet. Det
är endast 20 % av befolkningen i de nordiska länderna som inte känner någon som
helst samhörighet med respektive kyrka. Att tillhöra andra samfund eller religioner
räcker inte, som tabellen visar, för att alla individer skall avsäga sig en personlig
samhörighetsrelation med den nationella kyrkan. Av de 9 procent, som inte tillhör
någon kyrka över huvud taget, är det en majoritet som inte upplever sig ha någon
som helst känsla av samhörighet med den nationella kyrkan (63 %). Detta gäller
delvis också personer relaterade till andra kyrkor eller religioner (43 %).
Undersökningen visar således att tillhörighetens två dimensioner i fråga om
medlemskap/tillhörighet och känsla av samhörighet följer varandra. Vidare bekräftas tanken om att den genomsnittliga individen inte upplever en stark emotionell
relation till en institution som uppfattas som en av flera ”sociala agenter” inom
ramen för en kultur. Dessa resultat är sannolikt generella och borde därmed gälla
också politiska/fackliga, ekonomiska eller kulturella institutioner som ingår i den
kulturram som individen bejakar som en del av identiteten. Resultatet visar därmed
att de svarande endast med svårighet kan avsäga sig relationen till en samhälls-
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institution som har en såpass grundläggande betydelse för den kulturella identiteten.
Detta är en viktig del av en nordisk religionsform.

4.2 Om synen på de kyrkliga handlingarnas roll
De kyrkliga handlingarna har i ett historiskt perspektiv haft en grundläggande betydelse för relationen mellan kyrka och folk (Pettersson 1977). Under bondesamhällets tid fyllde de kyrkliga handlingarna en avgörande roll för människors medborgarskap. I Sverige var dopet en medborgerlig plikt som innebar att alla barn skulle
döpas inom sex dagar (Sjölin 1999). Begravningsakten var på motsvarande sätt inte
möjlig att utföra utanför kyrkans hägn fram till 1926 i Sverige (Pleijel 1983). Under
1900-talet har de kyrkliga handlingarnas direkta roll för medborgarskapet avvecklats successivt genom lagstiftningsförändringar. Även om avvecklingen har gått
med olika hastighet i de olika nordiska länderna, har tendensen varit densamma
(Gustafsson 1997). Detta pekar både på kyrkans förändrade samhällsroll och på det
faktum att de kyrkliga handlingarna omfattas av stora delar av befolkningen. Det är
först under de senaste årtiondena som en nedgång har blivit märkbar.

4.2.1 Kyrklig handling som rit
De kyrkliga handlingarna i Svenska kyrkan kan uppfattas såsom riter. ”Riter är
återkommande, kulturellt överförda, formaliserade handlingar som involverar en
grupp människor. De har en dramatisk, performativ karaktär, är auktoritativt motiverade och uttrycker en symbolisk gestaltning av en dimension som i någon mening
uppfattas som överindividuell och tidlös, dvs. i någon mening transcendent”
(Reimers 1995:138). Enligt denna definition skall riten vara återkommande,
relaterad till en kultur, inbegripa en grupp eller ett samhälle, vara performativ och
tidlös. Med performativ menas att de personer som deltar i en rit förväntar sig en
omedelbar effekt av riten. Denna effekt skall i någon mening vara upplevbar. En rit
kan inte förklaras (teoretiskt, intellektuellt) utan måste utövas eller spelas upp (to
perform a rite) (Driver 1991). Riterna har en transcenderande effekt eftersom de
riktar sig mot det heliga och därmed fungerar som en kommunikativ arena mellan
det profana och det heliga (Durkheim 1984). På detta sätt åstadkommer riten en
verklig förändring som individen har svårt att sätta ord på. Denna förändring sker,
som van Gennep (1960) uttrycker det, under ritens övergångsstadium.
De kyrkliga handlingarna bidrar därför, också i en nordisk kontext, till någon
form av övergång från ett stadium till ett annat. Ett barns födelse och en förälders
död innebär avgörande förändringar såväl för barnet/den döde som för de närstående. Det beror på att rollerna i familjen och i släkten regleras på nytt sätt genom
riterna. Dopet, vigseln och begravningen är ur detta perspektiv att betrakta som
passage-riter i den meningen att de bekräftar och åstadkommer statusförändring för
personen och reglerar omgivningens roller (Turner 1969).
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Mot bakgrund av ovanstående analys blir det intressant att se om de nordiska
medborgarna verkligen använder sig av de kyrkliga handlingarna som riter och vad
dessa riter i så fall betyder för dem. Detta har undersökts på tre sätt. För det första
ställdes följande fråga: ”Hur viktigt tycker du att det är att ha en kyrklig eller religiös ceremoni när man vill högtidlighålla en födelse, ett giftermål och ett dödsfall?”
Genom att ställa frågan på detta sätt fanns en förhoppning om att de kyrkliga handlingarnas rituella karaktär skulle framträda. Syftet var att undersöka om medborgarna i de nordiska länderna anser det vara viktigt att ge rituella handlingar en religiös ram. I frågeformuläret kunde de svarande på en sjugradig skala ange om de
ansåg ceremonin vara viktig (skalsteg 5–7) eller mindre viktig (skalsteg 1–3). De
osäkra, de som har ansett att ceremonin är både viktig och oviktig har kryssat för
skalsteg 4. I tabellen nedan återfinns de svarande som har kryssat för svarsalternativen 5, 6 eller 7.
Tabell 4:3. Svar på frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att ha en kyrklig eller
religiös ceremoni när man vill högtidlighålla en födelse, ett giftermål och ett dödsfall”
fördelat efter de nordiska länderna.

Viktigt:
Vid födelse
Vid giftermål
Vid dödsfall

Totalt
60
63
80

Danmark
48
56
77

Finland
76
80
86

Norge
60
63
82

Sverige
57
57
78

Totalt i Norden är det 60 % som anser det vara viktigt att markera ett barns födelse
genom en kyrklig eller religiös ceremoni vilket för flertalet innebär ett barndop. Att
använda sig av en kyrklig vigsel i samband med giftermål anser 63 % vara viktigt
och hela 80 % anser att en kyrklig eller religiös begravningsakt är viktig att använda
sig av, då en närstående har dött. Det är således en majoritet av den nordiska
befolkningen som vill att de rituella handlingarna skall utföras i kyrkan eller i en
religiös kontext. Det bör observeras att resultatet inte är följden av en direkt fråga
utan sammanvägningen av resultatet av en skala med sju skalsteg. Därför är det tendensen som skall studeras, inte de exakta procenttalen.

4.2.2 Personlig relation och kyrklig handling
Den andra frågan syftade till att mer uttryckligt undersöka betydelsen av de kyrkliga
handlingarna för den enskilda personen. Frågan löd: ”Olika företeelser och skeenden som är knutna till kyrkor och samfund har olika betydelse för olika människor.
Kan du med hjälp av den här skalan säga hur stor betydelse följande saker har för
dig personligen?” Bland de möjliga svarsalternativen fanns bl.a. dop, vigsel, begravning och gamla kyrkor. De svarande fick åter på en skala från 1 till 7 ange om de
kyrkliga handlingarna har stor eller liten betydelse för dem. Åter har endast de
svarande som har kryssat för skalstegen 5,6 och 7 medtagits i tabellen. De övriga är
osäkra eller negativa.
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Tabell 4:4. De kyrkliga handlingarnas betydelse för individen personligen. Procent.

Har stor betydelse:
Dop
Vigsel
Begravning
Gamla kyrkor

Totalt
67
65
71
61

Danmark
68
61
70
71

Finland
78
75
77
64

Norge
62
60
69
54

Sverige
62
63
70
61

Detta resultat överensstämmer i stort sett med det förra. Då det klargörs att de kyrkliga handlingarna avser betydelsen för den svarande personligen ökar andelen som
anser dopet vara en viktig akt. Däremot minskar värdena något för begravningsakten. Det är tydligt att begravningen uppfattas som en värdig form för avskedstagande även om inte alla, och särskilt inte de unga, kan relatera begravningen till
personliga upplevelser av positiv art. Om man bortser från att värdena är något
högre i Finland, är den stora samstämmigheten länderna emellan åter värd att notera. Bedömningarna t.ex. i Sverige ligger obetydligt under genomsnittet. Undersökningen visar därmed att de kyrkliga handlingarna är väl förankrade i alla nordiska länder och att detta särskilt gäller begravningen. Den genomsnittliga nordiska
medborgaren har starka emotionella bindningar till de kyrkliga handlingarna.
Tidigare svenska studier har visat, att kyrkobyggnaderna har stor emotionell
betydelse för den enskilda individen (Bäckström – Bromander 1995, Bäckström
1997). I denna studie är det 61 % som anser att ”gamla kyrkor” har stor betydelse
för dem personligen. Vi kan därför belägga att detta resultat inte bara gäller för
Sverige utan för hela Norden. Det finns en tydlig relation mellan de kyrkliga handlingarna och kyrkobyggnaderna som har med användningen av byggnaderna att
göra. Den emotionella bindningen beror sannolikt på den dubbla effekten av att
byggnaderna är bärare av lokal kulturidentitet (en kulturgeografisk faktor) samtidigt
som byggnaden rymmer viktiga emotionella minnen. Det faktum att flertalet dop,
vigslar och begravningar äger rum i en kyrkobyggnad förklarar denna starka emotionella relation. Bindningen förstärks av det faktum att kyrkobyggnaden tillsammans med kyrkogården fungerar som en avskild plats, och som av det skälet kan
relateras till det heliga. Det är mot den här bakgrunden inte så överraskande att
medlemskapet i de nordiska folkkyrkorna ofta motiveras med tillgången till riter
och byggnader och naturligtvis till personer, som utför dessa riter.

4.2.3 De kyrkliga handlingarnas innehåll
Den tredje frågan avser befolkningens syn på de kyrkliga handlingarnas innehåll.
Det är känt sedan tidigare att ett befolkningsurval ger de kyrkliga handlingarna en
delvis annan innebörd jämfört med företrädarna för den religiösa institutionen. I en
svensk pionjärstudie har Berndt Gustafsson (1969) kunnat belägga detta förhållande. Det gav honom anledning att tala om en grupp av förrättningskristna i
Sverige, dvs. personer som använde sig av kyrkliga handlingar utan att ge dessa ett
kyrkligt eller teologiskt innehåll. I denna studie har denna typ av frågor följts upp

60

Religiös förändring i norra Europa

på nordisk basis. Frågorna har utformats så att de skall klarlägga de nordiska medborgarnas syn på de kyrkliga handlingarnas roll som rituell akt med medborgerliga,
traditionsinriktade eller mer kyrkligt-existentiella orienteringar.
Först ställdes frågan: ”Man kan se på barndopet inom Svenska kyrkan på olika
sätt. Vilket av följande påståenden om barndopet inom kyrkan ligger närmast hur
du själv ser på dopet?” Svarsalternativen har utformats så att dopets ”civila” eller
allmänmänskliga karaktär för det första skulle framträda, att dopets uppgift att
relatera till kyrkan som traditionsbärare för det andra skulle framträda och att
dopets religiöst existentiella respektive teologiskt motiverade karaktär för det tredje
skulle framträda.
A) Dopet som sådant har ingen religiös betydelse men ger föräldrarna tillfälle att
markera att familj och samhälle har fått en ny medlem.
B) Dopet markerar att barnet skall tillhöra Svenska kyrkan på samma sätt som de
flesta andra barn, men det betyder inte att barnet skall fostras på något särskilt
sätt.
C) Dopet markerar att föräldrarna vill att barnet skall växa upp som en kristen.
D) Dopet markerar att barnet blir medlem av den gemenskap som kyrka och
församling utgör.
Tabell 4:5. Syn på dopet i de nordiska länderna. Procent.

A) Blir medborgare
B) Blir tillhörig den nationella kyrkan
C) Växa upp som kristen
D) Medlem av församling
Summa:

Totalt
23
39
23
15
100

Danmark
15
37

Finland
21
37

36
12
100

23
20
101

Norge
23
38
24
15
100

Sverige
29
42
16
13
100

Resultatet visar att traditionsargumentet är det viktigaste motivet för att låta döpa
barn (39 %), men att de religiöst/existentiella (C) och kyrkligt/teologiska (D) argumenten, samlar nästan lika stor andel (38 %). Det alternativ som avser att fånga upp
den svarsgrupp som främst ger dopet en medborgerlig innebörd bejakas av 23 %.
Undersökningen visar därmed att den religiöst kollektiva kulturaspekten företräds
av 77 % av de nordiska vuxna medborgarna.
Denna fråga följdes upp med motsvarande fråga om begravningsgudstjänstens
syfte. Följande fråga ställdes: ”Vilket av följande påståenden om den kyrkliga
begravningen kommer närmast din egen uppfattning?” Svarsalternativen var åter
ordnade så att begravningsgudstjänsten kunde uppfattas som en civil (borgerlig)
akt, en kyrklig tradition eller en religiöst/teologiskt motiverad akt.
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A) En kyrklig begravning är ett värdigt sätt att ta avsked av en död människa men
den tro som uttrycks i sammanhanget är inte särskilt viktig.
B) En kyrklig begravning är det sätt som man i Sverige brukar ta avsked av de
döda, och det är en värdefull tradition.
C) En kyrklig begravning innebär att avskedet av den döde ges en kristen prägel.
D) En kyrklig begravning är ett uttryck för att man bejakar det kristna hoppet om
uppståndelse och evigt liv.
Tabell 4:6. Syn på begravningen i de nordiska länderna. Procent.

A) Värdigt avsked
B) Värdefull tradition
C) Kristet avsked
D) Hopp om uppståndelse
Summa:

Totalt
23
45
12
20
100

Danmark
19
42
18
22
101

Finland
20
42
11
27
100

Norge
22
46
13
20
100

Sverige
29
48
9
14
100

Tabell 4:6 visar att svarsmönstret i stort sett blir detsamma. Det är 45 % som anser
att begravningen är en värdefull tradition och det sätt man ”normalt” använder sig
av för att ta avsked från de döda. Det är ungefär 1/3 som ger begravningen en religiöst/teologiskt motiverad innebörd med betoning av uppståndelsemotivet och det
är 23 % som anser att begravningsgudstjänsten är en värdig akt utan religiösa
övertoner. Den uppfattas närmast som en civil eller borgerlig akt. Åter är det 77 %
av de nordiska medborgarna som bejakar begravningsaktens religiöst kollektiva
kulturfunktion och skillnaden mellan de nordiska länderna är delvis densamma.
Undersökningen visar att knappt halva befolkningen i de nordiska länderna
anser att dop och begravning är relaterade till kyrkans traditionsuppgift medan
ytterligare en tredjedel anser att de kyrkliga handlingarna har en religiöst existentiell respektive teologisk motivering. Detta innebär att ungefär 3/4 av den vuxna
befolkningen i de nordiska länderna uppfattar dop och begravning som grundläggande riter, som med fördel bör äga rum i en kyrklig kontext. I Sverige utgörs den
siffran av 71 %.

4.2.4 Riter som kommunikativ arena
Resultatet visar att de kyrkliga handlingarna har stor betydelse för individerna oavsett om relationen bestäms teologiskt eller av traditionsskäl och oavsett om den
känslomässiga relationen till den nationella kyrkan är stark eller svag. Undersökningen visar därmed att de kyrkliga handlingarna bidrar till att länka samman individen med den kollektiva gemenskap, som de kyrkliga handlingarna som riter vill
uttrycka. Denna kollektiva gemenskap är transcenderande oavsett om den kyrkliga
handlingen motiveras religiöst eller av traditionsskäl. Man kan därmed hävda att det
inte enbart är det religiösa innehållet, eller den emotionella kopplingen till den
nationella kyrkan, som bestämmer de kyrkliga handlingarnas inneboende värde,
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utan den rituella karaktär som de kyrkliga handlingarna har. Detta visar att de
kyrkliga handlingarna verkligen befinner sig i spänningsfältet mellan transcendens
och immanens och att riterna därför innehåller både religiösa och traditionsorienterade bestämningar samtidigt. Dessa kan vara svåra att avgränsa men de har betydelse för individens emotionella relation till riten på ett ungefär likvärdigt sätt och
är tydligt överlappande. De kyrkliga handlingarna kan därför uppfattas som en del
av det ”normala” mänskliga beteendet i samband med ett barns födelse eller en närståendes död. Det finns tydliga förväntningar på att de nordiska folkkyrkorna skall förvalta denna typ av livsriter (jfr Reimers 1998).

4.3 Kyrkans sociala/diakonala uppdrag
I flera tidigare undersökningar har det gått att belägga att den svenska befolkningen
uppfattar kyrkans religiösa roll vara självklar, samtidigt som de i hög grad efterfrågar kyrkans sociala och diakonala uppgifter. Det beror på att den religiösa funktionen uppfattas som en avskild del i samhället medan trons konsekvenser och kyrkans
sociala roll däremot gäller flertalet (Beyer 1994). Detta teoretiska resonemang
bekräftas i hög grad av denna nordiska befolkningsstudie. I enkätformuläret fanns
följande fråga: ”En kyrka som Svenska kyrkan har begränsade resurser. Tycker Du
att det är viktigt eller oviktigt att man satsar sina resurser på följande?”
Tabell 4:7. Syn på kyrkans sociala/diakonala roll fördelad efter nordiskt land. Procent.

Totalt
n=2665
Det är viktigt att kyrkan
satsar resurser på att hjälpa
sjuka och gamla
Det är viktigt att kyrkan organiserar hjälpinsatser vid
missväxt och naturkatastrofer

Danmark Finland
n=603
n=547

Norge
n=489

Sverige
n=1026

90

90

89

88

90

81

83

78

76

83

Undersökningen visar att de sociala/diakonala aspekterna ges en utomordentligt hög
värdering i samtliga nordiska länder. Det är 90 % av den vuxna befolkningen i de
nordiska länderna som anser det vara viktigt att ”kyrkan satsar resurser på att hjälpa
gamla och sjuka” och det är 81 % som anser det vara viktigt att ”kyrkan organiserar
hjälpinsatser vid missväxt och naturkatastrofer”. Det kan därför beläggas att en
folkkyrka kan förväntas ha en omsorgsroll i relation både till sjukdom/åldrande och
till katastrofer. Denna omsorgsroll kan fungera kompletterande i relation till välfärdssamhället och kritiskt granskande i förhållande till förändrade samhällsförhållanden. Den fungerar dock främst symboliskt genom att bidra till individens känsla
av trygghet och tillit. Den sociala omsorgsrollen ingår därmed bland de funktioner
som fungerar sammanbindande mellan individen och den gemenskap som den kollektiva kulturen utgör.
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4.4 Trosbild och kyrklig relatering
4.4.1 Gudstro och tro på ett liv efter döden
Vi har hittills koncentrerat oss på de kyrkliga handlingarnas rituella roll. I det följande skall vi kortfattat undersöka hur trosbilden ser ut och hur den är relaterad till
de kyrkliga handlingarna liksom till medlemskapet i folkkyrkorna i stort. Dessa frågor är tydligare relaterade till det privata troslivets område. Resultaten härrör ur frågor om gudstro och tro på ett liv efter döden, två frågor som traditionellt har uppfattats spegla en transcendent dimension. Detta sätt att undersöka kan ifrågasättas.
Vi bedömer dock att frågorna är tillräckligt precisa för att kunna användas för våra
syften. För ytterligare diskussion kring problemområdet hänvisas till Botvar (2000,
2001). Resultatet på den första frågan om gudstro redovisas i tabell 4:8.
Tabell 4:8. Vilken av följande påståenden beskriver bäst din tro?

Jag tror på en Gud som
man kan ha personlig
relation till
Jag tror på en opersonlig
makt eller kraft
Jag tror att Gud snarare
är någonting inom varje
människa än någonting
utanför
Jag vet faktiskt inte vad
jag skall tro på
Jag tror inte på någon
Gud, övernaturlig makt
eller kraft
Summa:

Totalt
25

Danmark
20

Finland
39

Norge
28

Sverige
18

18

21

14

16

20

32

35

29

25

36

13

10

8

16

15

13

13

10

26

12

101

99

100

101

101

Tabellen visar att 25 % av den vuxna befolkningen i de nordiska länderna tror på en
personlig Gud, att 18 % i första hand tror på en opersonlig makt eller kraft, som
t.ex. kan återfinnas i naturen, medan hela 32 % bejakar tanken på att Gud snarare är
någonting inom varje människa. De direkt osäkra utgör 13 % och de som tar
avstånd från varje form av gudstro eller tro på krafter i naturen eller inom människan utgör 13 %. Resultatet är tydligt; den gudstro som definieras på ett personligt
sätt och som sannolikt kan relateras till religiösa institutioner, bejakas av ungefär
1/4 av befolkningen medan ungefär 1/3 vill lokalisera Gud immanent till människan. Sammanlagt bejakar 75 % av den vuxna befolkningen någon form av
transcendens i meningen tro på krafter i tillvaron. Resultatet visar vidare att andelen
i denna mening troende, i stort sett är densamma i alla nordiska länder men att tra-

64

Religiös förändring i norra Europa

ditionell gudstro är starkare i Finland (39 %) jämfört med Sverige (18 %), Norge
(28 %) och Danmark (20 %).
Redan detta resultat är värt en längre kommentar eftersom det torde spegla tendensen mot en ökad immanens i människors gudstro. Tolkningen av resultatet är
komplicerat eftersom frågan inte har utformats på detta sätt i tidigare undersökningar. Vi får därför nöja oss med att konstatera, att resultatet sannolikt speglar
framväxten av en gudsbild som gör sig allt mer gällande i det senmoderna samhället
och som anknyter till postmaterialistiska tankar om självförverkligandets betydelse.
Det betyder att Gud håller på att ”flytta in i människan”.
Resultatet på den andra frågan om en tro på ett liv efter döden redovisas i tabell 4:9:
Tabell 4:9. Vad tror du händer med oss efter döden?

Vi kommer antingen till
himlen eller till helvetet
Vi kommer till himlen eller
får evig lycka
Efter döden återföds vi om
och om igen tillbaka till den
här världen
Det finns någonting efter
döden, men jag vet inte vad
Jag vet inte om det händer
något med oss efter döden,
eller ej
Inget – döden är slutet
Summa:

Totalt
7

Danmark
4

Finland
13

Norge
10

Sverige
5

7

6

11

8

5

6

9

6

5

5

33

32

34

30

36

24

23

21

29

25

22
99

28
100

16
101

19
101

24
100

Tabell 4:9 visar att en kristen uppståndelsetro i form av tro på en himmel eller ett
helvete håller på att överges i de nordiska länderna (14 %) till förmån för en vagare
tro på ett mindre klart definierbart tillstånd efter döden (33 %). De direkt osäkra
utgörs dessutom av 24 % medan 22 % tar avstånd från alla tankar på ett liv efter
detta. Det bör noteras att tron på återfödelse (till ett nytt liv i denna världen) endast
omfattas av 6 %. Detta resultat är inte utan intresse eftersom andra undersökningar
oftast har givit reinkarnationstanken högre värden. Det visar att en precisering av
frågan om återfödelse inte omfattas i lika hög grad som mer allmänna tankar om
reinkarnation (Davies 1997). Detta resultat förstärker bilden av en allmän osäkerhet
inför tillvarons mysterier. Åter är det tydligt att en ”traditionell” uppståndelsetro är
starkast i Finland medan osäkerheten är större i Sverige och Danmark.
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4.4.2 Att konstruera en troskala
Man kan alltid diskutera värdet av att konstruera skalor genom att föra samman resultat av olika frågor. Dessa skalor kan ge intryck av objektivitet, som går utöver de
metodiska mätproblem som alla enkätfrågor har. Det egentliga värdet är att tendenser bakom resultatet kan anas bakom de konstruktionsbrister som alltid finns. I detta
fall bygger den konstruerade skalan på resultatet av frågan om gudstro och frågan
om tro på ett liv efter döden. Samtidigt som vi är fullt medvetna om att dessa frågor
mäter olika trosaspekter, bör den sammanfattande troskalan ändå kunna ge en ungefärlig bild av den svenska och nordiska relationen till en transcendent verklighet.
Tabell 4:10.Troskala avseende gudstro och tro på ett liv efter döden. Procent.

Gudstroende
n=618
23

Krafttroende
n=455
17

Inre krafttroende
n=588
22

Osäkra
troende
n=339
13

Agnostiker

Ateister

Summa

n=373
14

n=327
12

n=2700
101

Då en skala av detta slag konstrueras blir det 23 % av befolkningen i de nordiska
länderna som är gudstroende. Det handlar då om personer som både tror på en personlig Gud och på ett liv efter döden. De krafttroende utgörs av svarande som både
tror på en ande eller livskraft och på någon form av liv efter döden. Dessa utgörs av
17 %. Personer som tror på en inre kraft i människan och som samtidigt inte utesluter möjligheten till ett liv efter döden eller är allmänt osäkra, kallas för inre
krafttroende. Detta är en sammansatt grupp som består av 22 %. Gruppen osäkra
troende utgörs av de svarande som lämnar dörren på glänt till en transcendent möjlighet. Antingen tror de på en kraft i naturen eller inom människan utan att tro på ett
liv efter döden, eller så tror de på någon form av liv efter döden, utan att bejaka
någon form av gudstro eller tro på krafter i tillvaron. Denna vagt troende grupp
utgörs av 13 %. Agnostikerna, de som har svarat ”Vet ej” på båda frågorna, utgörs
av 14 % medan de direkta ateisterna, de som har svarat ”Nej” på båda frågorna
utgörs av 12 %. Det bör framhållas att de etiketter som trosgrupperna har fått endast
är tentativa. Det är trosområdenas innehåll som är viktigt att lägga märke till. Grupperna representerar en skala från ”stabilt troende” till ”stabilt icke-troende”. Trots
tabellens osäkerhet skulle resultatet kunna antyda, att den ”stabila gudstron”
omfattas av knappt 1/4 medan den klart uttalade ateismen är en begränsad företeelse
med drygt 1/10. Det är mellangrupperna som är de intressanta, dels de som förlitar
sig på krafter i tillvaron, dels de som uttrycker en stor osäkerhet inför det transcendenta. Dessa utgörs av 2/3 av samtliga vuxna medborgare i de nordiska länderna.
Resultatet visar därmed att den säkra och kyrkorelaterade tron och det säkra
avståndstagandet från tro är begränsade företeelser medan tron på inre krafter är
viktigare för flertalet medborgare. Detta speglar den nordiska livsfrågereligiositeten
(jfr Woodhead – Heelas 2000).
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4.4.3 Trosbild och kyrklig handling
Denna troskala skall nu relateras till resultatet för gudstjänstbesök, religiösa upplevelser, kyrkobyggnader, kyrkliga handlingar, känsla av samhörighet och medlemskap/tillhörighet till de nordiska folkkyrkorna.
Tabell 4:11. Troskala fördelad efter gudstjänstbesök, upplevelser, kyrkobyggnader och
kyrkliga handlingar.

Totalt
Regelbundna
gudstjänstbesök
Har du upplevt
något bortom
det vardagliga
Har kyrkobyggnaden stor
betydelse för
dig?
Har begravningen stor
betydelse för
dig?
Känner du
samhörighet
med nationella
kyrkan?
Är du medlem
i den nationella
kyrkan?

Krafttroende
4

Inre
krafttroende
5

Osäkra
troende

Agnos
tiker

Ateister

5

1

0

10

Gudstroende
32

53

75

63

61

43

31

22

61

65

67

70

60

47

48

70

87

73

74

61

63

42

80

93

83

89

80

69

50

86

86

88

93

87

87

77

En analys av detta slag ger betydande information. Den visar att skilda former av
gudstro är relaterad till olika engagemangs- och relationsnivåer och att dessa nivåer
inte får sammanblandas. Personer som är regelbundna gudstjänstdeltagare är oftast
gudstroende. Det går därför att belägga att det religiösa engagemanget verkligen är
relaterat till en gudsbild som den institutionella religionen förvaltar. Vi påminner
om att undersökningen avser hela befolkningen och att därmed alla kyrkor och
samfund inkluderas i studien.
Då frågan i stället lyder: ”Hur ofta har Du upplevt att det finns något bortom den
vardagliga verkligheten – något som man kan kalla Gud, men som man också kan
ha andra namn för?” uppträder ett annat svarsmönster.14 Undersökningen visar att
53 % av den vuxna befolkningen i de nordiska länderna åtminstone någon gång har
14

Denna fråga har inte redovisats tidigare i denna text.
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upplevt något bortom det vardagliga. Fortfarande är det en högre andel gudstroende
som svarar ja på denna fråga (75 %) men lika intressant är det att grupperna av
krafttroende och av troende på inre krafter i människan också ligger på en hög nivå
(drygt 60 %). De osäkra troende uppvisar också höga tal (43 %). Värdena för
agnostiker och ateister är lägre. Undersökningen visar att privata religiösa upplevelser av en gudomlig kraft i naturen eller i människan inte på ett självklart sätt är
relaterad till en institutionellt bestämd gudstro. Det går i stället att belägga att nordbor som både har en svag tillhörighetskänsla, och som ser Gud som en immanent,
snarare än transcendent, kraft, har religiösa upplevelser på nästan samma höga nivå,
som traditionellt gudstroende.
De frågor, till sist, som rör de kyrkliga handlingarna, kyrkobyggnadernas vikt
och känslan av (åtminstone svag) samhörighet med den nationella kyrkan, uppvisar
höga relationstal för alla trosgrupper, även för agnostiker och delvis också för ateister. Nu handlar det inte längre om den direkta gudstron utan om samhörigheten ur
ett kulturellt traditionsperspektiv. Detta blir ännu påtagligare då tillhörigheten till
den nationella kyrkan undersöks närmare. I detta fall är det endast gruppen ateister
som har lägre värden. Då relationen till kyrkobyggnaden undersöks är de svarande
som bejakar inre krafter i människan till och med den största gruppen (70 %) jämfört med de gudstroende (65 %). Det lägre värdet för gudstroende förklaras av de
svarandes relation till andra kyrkor och samfund. Gruppen ateister ligger dock förhållandevis högt (48 %). Kulturvärden kan sannolikt uppskattas utan att gudstro
redovisas. Tabellen visar att de inre krafttroende, dvs. den svarsgrupp som inom sig
rymmer personer som värderar traditionsvärden högt, har de högsta talen för tillhörighet respektive bejakande av kyrkobyggnadens betydelse. Värdet för (åtminstone
svag) samhörighetskänsla med Svenska kyrkan är också högt bland dessa svarande.
Detta är en viktig grupp, som säger mycket om den nordiska religiösa situationen.
Undersökningen visar därmed att tillhörigheter, kyrkobyggnader och kyrkliga
handlingar inte primärt har med den institutionella gudstron att göra. De speglar i
lika hög grad en nationell och kulturell tillhörighet och därmed en modern folkkyrkas funktion i det aktuella samhället. Till den nationella identiteten hör en öppen,
tillgänglig och socialt/diakonalt fungerande kyrka som står för traditionsförmedling
utan anspråk på trosbestämning. Den senare frågan är i det moderna nordiska samhället överlämnat till individen för beslut. På den kulturella nivån är det regelbundna gudstjänstdeltagandet därför en marginell företeelse och även gudstron, i
traditionell bemärkelse, spelar en underordnad roll. Samtidigt är det som Jan
Kerkhof (1995) kallar för en ”soft agnosticism”, en allmän osäkerhet inför tillvarons transcendens, inte tillräcklig för att en majoritet skall ta avstånd från den
transcendenta möjlighet som tillhörigheten, den emotionella samhörigheten, riterna
och en allmän förväntan på omsorg, symboliserar. Denna kollektivt orienterade
transcendens konkretiseras i hög grad genom de kyrkliga handlingarna, genom
kyrkobyggnaderna som avskilda platser och genom de omsorgshandlingar som ger
tillvaron en högre syftning.
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4.4.4 Kön och ålder
Innan detta kapitel avslutas skall några data om köns- och åldersfördelningen tillföras undersökningen. En analys av de frågor som ingår i tabell 4:11 visar att den
kvinnliga andelen är konsekvent högre för alla aktiviteter som har att göra med det
religiösa engagemanget liksom med de kyrkliga handlingarna. Det gäller också
religiösa upplevelser och upplevelser av samhörighet med den nationella kyrkan.
Till och med medlemskapet i den nationella kyrkan överväger svagt till kvinnornas
fördel (kvinnor 88 % och män 86 %). Skillnaden i religiöst beteende mellan kvinnor
och män är ett återkommande resultat i denna typ av studier och skillnaden förklaras oftast med hänvisning till könsrollernas existens. Det finns skilda förväntningar
på kvinnor och män då det gäller religiöst och kulturellt handlande liksom i deras
syn på relationer (jfr Gustafsson 1997). Dessa frågor diskuteras särskilt i kapitel 6.
Av större intresse är att analysera könsfördelningen i relation till troskalan.
Tabell 4:12. Troskala fördelad efter kön. Procent.

Man
Kvinna
Summa:

Totalt

Gudstroende

Krafttroende

n=2700
49
51
100

n=618
40
60
100

n=455
40
60
100

Inre
krafttroende
n=588
42
58
100

Osäkra
troende

Agnostiker

n=339
60
40
100

n=373
54
46
100

Ateister
n=327
71
29
100

Undersökningen bekräftar ytterligare de studier som har visat att kvinnor i högre
grad omfattar en gudstro och en krafttro medan männen i högre grad är osäkra troende och framför allt ateister. Agnostikerna består av ungefär lika många kvinnor
som män. Resultatet är viktigt eftersom det antyder att en ateistisk grundhållning i
de nordiska länderna i första hand är en maskulin företeelse medan troendegrupperna visserligen domineras av kvinnor, men inte i den utsträckning som man
kunde ha väntat sig. En kontroll av kön och ålder visar dessutom att det är signifikant fler personer i gruppen 50 år och äldre som är ateister medan yngregrupperna i
högre grad består av osäkra krafttroende. Detta gör att den ”klassiska” kohortdiskussionen kan föras in också här.
Tabellen nedan visar att de frågor som har att göra med relationen till
gudstjänsten och därmed till den lokala kyrkan är åldersrelaterade, medan de övriga
frågorna om de privata religiösa upplevelserna, bedömningen av de kyrkliga
handlingarnas vikt och bedömningen av kyrkobyggnadens vikt inte avviker på
samma sätt mellan åldersgrupperna. Detta gäller också samhörighetskänslan och
medlemskapet med den nationella folkkyrkan. Visserligen är värdena något lägre
för den yngsta åldersgruppen, men i jämförelse med de övriga resultaten är likheten
åldersgrupperna emellan lika intressanta som skillnaderna. Detta gör att en kulturrelaterad och existentiell livsfrågereligiositet är lika betydelsefull för yngregrupperna som en kyrkorelaterad religiositet är för äldregrupperna.
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Tabell 4:13. Ålder fördelad efter gudstjänstbesök, upplevelser, kyrkobyggnader och
kyrkliga handlingar.

Regelbundna gudstjänstbesök
Har du upplevt något
bortom det vardagliga
Har kyrkobyggnaden
stor betydelse för dig?
Har begravningen stor
betydelse för dig?
Känner du samhörighet med nationella
kyrkan?
Är du medlem i den
nationella kyrkan?

Totalt
10

-29
5

30–39
7

40–49
10

50–64
12

6518

53

55

54

57

62

50

61

52

58

55

70

74

70

69

68

63

74

75

80

72

76

78

87

91

86

86

87

80

89

93

Detta påstående kan kvalificeras ytterligare. En analys av tron på ett liv efter döden
visar på förekomsten av en delvis generationsrelaterad religiositet. En majoritet av
yngregrupperna (–29 år) bejakar någon form av liv efter döden, osäkert vad, medan
en minoritet av pensionärerna gör detsamma. Detta skulle visa att den auktoritetsbaserade religionsform, som äldregrupperna har internaliserat under sin uppväxt, och som de delvis har tagit avstånd ifrån i vuxenlivet, långsamt håller på att
ersättas av en personlighetsbaserad religionsform, som yngregrupperna i högre grad
bejakar. Dessa resultat visar att religionen sannolikt håller på att finna nya fåror
inom nya generationer också i Sverige (Sjödin 2001).

4.5 De nordiska folkkyrkornas fyra hörn
Resultaten från denna studie kan sammanfattas i en modell för relationen mellan två
kvalitativt olika folkkyrkor (jfr Bäckström 1997). Det är uppenbart att majoriteten
av de nordiska medborgarna anser att riter, kyrkobyggnader, medlemskap/tillhörighet och en övrig känsla av omsorg är viktiga. Flertalet motiverar inte relationen teologiskt eller religiöst utan utifrån traditionsperspektiv eller livsfrågeperspektiv. Det
går därför att hävda att dessa handlingar, byggnader och tillhörighetskänslor fungerar som en länk mellan dessa kvalitativt skilda kyrkomodeller. Denna uppdelning
mellan institutionell och personlig motivering till ett religiöst engagemang återfinns
i hela västra Europa och benämns ibland som en särskild europeisk religionsform
”Euroreligiosity” (jfr Berger 2001, Davie 2002, Hervieu-Léger 2003).
Figuren vill illustrera skilda förväntningar på folkkyrkan som kommer fram i
materialet. Den vill visa att den kyrkliga tillhörigheten, som motiveras teologiskt
genom dopet, är relaterad till medborgarskapet som avser den känsla av tillhörighet
som är kulturellt betingad. Kyrkobyggnadens karaktär bestäms rent teologiskt av
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dess invigning till ett heligt rum där ord och sakrament skall förvaltas medan
befolkningsmajoriteten uppfattar kyrkobyggnaden som bärare av det kulturella
minnet. De kyrkliga handlingarna definieras av deras sakramentala karaktär i dopet
liksom av deras välsignande karaktär i vigseln och av deras överlåtelsekaraktär vid
begravningen. Befolkningsmajoriteten uppfattar de kyrkliga handlingarna som
traditionsbärande riter. Omsorgen av människan definieras ytterst av Kristi egen
tjänst och preciseras genom den kärleksverksamhet som inom kyrkornas teologi
kallas för diakoni. Dessa tjänster kan samtidigt uppfattas som en del av välfärdssamhällets omsorgsverksamhet. Kyrkans omsorgsdimension bidrar därmed till att
förstärka känslor av tillhörighet och trygghetsvärden.
Poängen med modellen är själva relationen mellan de folkliga förväntningarna
och de kyrkliga bestämningarna. Så länge som folkflertalet i de nordiska folkkyrkorna vänder sig till den nationella kyrkan för att få livets grundläggande frågor
tolkade i samband med livsriter, eller för att få sin sociala identitet bekräftad, och så
länge som den teologiskt bestämda kyrkan svarar mot dessa förväntningar, så upprätthålls relationen mellan kyrka och folk så som pilarna i modellen illustrerar (jfr
Straarup 1985).

Figur 4.1. De nordiska folkkyrkornas fyra hörn.
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4.6 Sammanfattning
I detta kapitel har analysen av de kyrkliga handlingarnas faktiska förekomst, och
individers trosuppfattningar, stått i centrum. De kyrkliga handlingarnas funktion för
individen har analyserats i relation till den kulturkontext som de svarande lever
inom och det innehåll den nordiska medborgaren ger de kyrkliga handlingarna.
Denna innehållsanalys har skett mot bakgrund av den trosförskjutning som är en del
av det senmoderna och globala samhällets värderingsmönster.
Resultatbilden är som väntat ytterst komplex. Samtidigt som vi ser att gudstron
har blivit mer relaterad till det personliga livets kvalitetsvärden, finner vi höga tal
för användning av riter liksom en hög värdering av heliga platser, byggnader och
omsorgsvärden som svarar mot existentiella behov. Det förra resultatet speglar den
aktuella utvecklingen mot ökad valfrihet också på religionens område. Det andra
resultatet speglar den kulturella tillhörighetskänslan, som är grundläggande för
individens identitetsuppfattning. Studien visar att majoriteten nordbor tillhör den
nationella folkkyrkan och känner (åtminstone svag) samhörighet med kyrkan,
använder sig av livsriter på ett återkommande sätt, tror på en Gud eller på en kraft
inom människan eller i naturen. Dessa relationer och trosåskådningar kan uppfattas
som vaga och innehållslösa. Om så är fallet borde tro och riter inte ha någon större
betydelse för den enskilda individen. Vi har dock funnit att riter, byggnader,
omsorgsvärden och trosuppfattningar tvärtom förefaller ha stor betydelse för individens frågor om mening och livskvalitet och därför inte bör nedvärderas.
Detta gör att vi något förenklat kan tala om två kvalitativt skilda grupper av
nordbor relaterade till respektive folkkyrka. Dessa grupper omfattar sammantaget
omkring ¾ av befolkningen och varierar något mellan de nordiska länderna. Poängen med resultatet är att upplevelsenivån är hög både bland de religiöst/existentiellt
orienterade och bland de kulturellt/traditionsorienterade kyrkotillhöriga då de
kyrkliga handlingarnas relevans undersöks. Detta gäller oavsett gudstron riktar sig
mot yttre eller inre auktoriteter.
Detta gör att konturerna av en religionsform, som håller på att finna sin roll mellan individuella livsfrågor och kollektiva identitetsfrågor, tentativt kan skisseras. Vi
menar att denna religionsform endast kan uppfattas som en paradox om den studeras mot bakgrund av de 1900-talsprocesser som beskriver kyrkans minskade makt
över riter och trosbilders innehåll. I det perspektivet är det märkligt att människor
har behållit sin religiösa relation. Däremot blir det svårare att använda sig av detta
begrepp om den svenska religionsformen relateras till den nu aktuella framväxten
av ett tjänstemodernt samhälle där individens ökade roll lyfts fram. Om trosbilder
och riter ses ur detta perspektiv förefaller de i stort sett ha behållit sin roll för befolkningsmajoriteten, men med ett delvis nytt innehåll och med delvis nya funktioner. I det perspektivet är det givet att religionen inte enbart fungerar integrativt sammanhållande utan att den också fungerar som en kommunikativ arena som binder
samman individen med det kollektiva minne som kulturen utgör. Om dessa funktioner uppträder också i det sekulariserade norra Europa utgör de självfallet ytterligare
ett dilemma utifrån ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv. Detta bekräftar att det är
bättre att tala om religiös förändring än sekularisering också i en nordisk kontext.
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5 Religionens funktion ur ett tjänsteperspektiv

I kapitel två beskrevs förändringen från jordbruks- och industrisamhällets kollektivt
orienterade logik till tjänstesamhällets individorientering. Parallellt med denna
process har Svenska kyrkan avreglerats och liknar i många avseenden andra tjänsteproducerande organisationer (Pettersson 1999, 2000). Kyrkans legitimitet och relevans i relation till enskilda människor, andra organisationer och samhällets kollektiva nivå är idag beroende av förmågan att möta olika former av behov. Därmed
fokuseras mottagarens subjektiva kvalitetsupplevelse i de tjänster som kyrkan tillhandahåller. Dagens svenska kyrka är präglad av sitt historiska arv men är samtidigt
en modern tjänsteorganisation, vilket har beskrivits i kapitel tre. Det är därför relevant att empiriskt studera och teoretiskt analysera kyrkans roll i samhället utifrån
dess funktion som tjänsteproducent. I det här kapitlet fördjupas förståelsen av den i
kapitel fyra beskrivna nordiska religionsformen med betoning på den institutionella
religionens funktion på individuell och kollektiv nivå. Kapitlets analys och tolkning
genomförs utifrån ett tjänsteperspektiv, där brukarens perspektiv ställs i fokus.
Den generella bilden av det svenska religiösa landskapet är att religionens livstolkande och legitimerande funktion har trängts undan från den offentliga till den
privata sfären. Där uppfattas religionen vara relevant. Vi har med utgångspunkt i
Casanovas (1994) studier ifrågasatt om utvecklingen har varit så långtgående. I
vissa funktioner och sammanhang uppträder religionen med en ny form av relevans
även på den offentliga arenan i det moderna Sverige (Pettersson 1996, Bäckström
2001a). Mot denna bakgrund utvecklas i den första delen av kapitlet en teoretisk
analys av kyrkan som tjänsteproducent i den privata sfären, med ett empiriskt
exempel från en enskild ”konsuments” livsperspektiv. Den institutionella majoritetsreligionens funktion i denna privata sfär samspelar med dess funktion i den
offentliga sfären. Relationerna mellan de många enskilda individerna och kyrkan
bildar ett socialt nätverk som fungerar kollektivt sammanhållande i vissa situationer. I den andra delen av kapitlet belyses denna integrerande funktion utifrån en
fallstudie av en större katastrofsituation.

5.1 Kyrkan som tjänsteproducent
En tjänst är en aktivitet som någon utför i interaktion med någon annan, och vars
syfte är att tillföra den andre någon form av värde som inte primärt innebär produktion av en fysisk vara (Grönroos 1992). Ur ett tjänsteperspektiv kan kyrkor betrak-

Religionens funktion ur ett tjänsteperspektiv

73

tas som organisationer vilka tillhandahåller förutsättningar för produktion av olika
former av tjänster (Pettersson 2000). Dessa förutsättningar utgörs av resurser av olika slag: anställda och frivilliga medarbetare, lokaler, ekonomi m.m. De tjänster som
tillkommer med hjälp av dessa resurser erbjuder olika former av värde för dem som
kyrkans verksamhet är till för. Liksom vid annan tjänsteproduktion tillkommer
tjänsterna i en interaktion med mottagarna. Kyrkans brukare/medlemmar är därför
medproducenter i kyrkans verksamhet.
De nödvändiga förutsättningarna/resurserna för tillkomsten av tjänster kan
betraktas ur tre olika perspektiv: koncept, process och system (Edvardsson 1993).
Tillämpat i kyrkans kontext är tjänstekonceptet den verksamhetsidé som utformas
som ett erbjudande till individer eller grupper och som möter någon form av behov.
Tjänstekonceptet anger vad som bör göras, för vem, hur, och med vilka resurser
(Grönroos 1992). Tjänsteprocessen är tjänsten betraktad som en kedja av aktiviteter
där kyrkans resurser interagerar med mottagaren och med eventuella samarbetspartners, t.ex. en begravningsentreprenör. Tjänsteprocessen förutsätter att mottagaren/kunden medverkar som aktör och interagerar med kyrkans tjänstesystem. Enligt
detta tredje perspektiv, tjänsten som system, betraktas tjänsten som en rad sammanlänkade resurser (Norling – Olsen 1994). Dessa resurser består främst av kyrkans
medarbetare, t.ex. präster, diakoner, församlingspedagoger och vaktmästare, samt
kyrkans fysiska och tekniska resurser, t.ex. kyrkobyggnad, orgel och ljudanläggning. Ur mottagarens perspektiv bildar tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet en enda integrerad helhet. Ett erbjudande om barndop kommer med ett
brev från församlingen, föräldrarna ringer till kyrkans expedition och en kedja av
aktiviteter, en process, följer där familjen interagerar med församlingens tjänstesystem. Kyrkans och församlingens mål med denna process är att tillföra barnet och
föräldrarna ett immateriellt värde av hög kvalitet.

5.1.1 Religiösa tjänster på mikro-, meso- och makronivå
Parallellt med samhällets fortgående differentiering har även kyrkornas verksamhet
differentierats och består idag av ett rikt varierat utbud av tjänster på såväl mikro-,
meso- som makronivå. Den största delen av Svenska kyrkans verksamhet innebär
att tillhandahålla tjänster på mikronivå, till enskilda individer eller mindre grupper
av människor, t.ex. familjer. Men kyrkan tillhandahåller också tjänster på mesonivå,
till organisationer, t.ex. vid skolavslutningar, i etikundervisning för sjukvårdspersonal eller medverkan i debriefing inom räddningstjänstens verksamhet. I dessa fall
är skolan, sjukvården, respektive den kommunala räddningstjänstorganisationen
beställare av tjänsterna, samtidigt som de enskilda eleverna och räddningstjänstpersonalen är de som i praktiken är mottagare av tjänstens värde. I speciella situationer
kan hela samhället betraktas som beställare av tjänsten, t.ex. i samband med större
kriser och katastrofer när kyrkan tillhandahåller tjänster i form av symbol- och
kulturfunktioner som fungerar sammanhållande för hela samhället på en kollektiv
nivå. Ibland tydliggörs den kollektiva karaktären genom att t.ex. regeringen eller
den nationella television eller radion samarbetar med Svenska kyrkan om utform-
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ningen eller den mediala distributionen av minnesstunder, ritualer eller symbolhandlingar på nationell nivå (Pettersson 1995).
Mottagarna av kyrkans värdeskapande aktiviteter, tjänsterna, är individer, organisationer och i vissa situationer hela samhället. Gemensamt för alla kyrkans tjänster är
att de slutliga mottagarna av tjänsternas värde vanligtvis är enskilda individer. Den
enskilda individen tar del av kyrkans tjänster i en rad olika sammanhang. Ibland är
de beställda av individen själv, ibland av någon annan. När t.ex. en skolledning
eller media beställer kyrkans medverkan är majoriteten av ”slutkunderna” samma
människor som vid andra tillfällen nyttjar kyrkan på eget initiativ t.ex. för att döpa
ett barn eller som genom att delta i en kyrkokör (jfr Norling m.fl. 1996). I figur 5.1
illustreras hur en fiktiv svensk, läkaren Svea Svensson, 46 år, är slutmottagare av ett
antal tjänsteerbjudanden som tillhandahålles av kyrkan på olika samhällsnivåer.
1. Kontakt med diakon som
besöker modern som är
gammal och ensam
Mikronivå
Tjänsteerbjudanden
till enskilda individer

2. Enskilt besök i en kyrka
3. Det egna barnets dop
4. Deltagande i en
bekants begravning

Svenska
kyrkan

Mesonivå
Tjänsteerbjudanden
till organisationer

5. Kurs i vårdetik
med
prästmedverkan

Svea
Svensson
46 år, läkare

6. Samarbete med
sjukhuskyrkan
Makronivå
Tjänsteerbjudanden
på samhällsnivå

Nationella symboltjänster i anslutning till
en katastrofsituation:
7. Officiell förbön av ärkebiskopen
publicerad i dagspressen
8. Rituell handling vid katastrofplatsen
9. TV-sänd sorggudstjänst

Figur 5.1. Individen som slutmottagare av kyrkans tjänsteerbjudanden på olika samhällsnivåer.

Exemplet avser att tydliggöra differentieringen och komplexiteten i Svenska
kyrkans utbud av tjänster. (1) Svea har då och då kontakt med den diakon som
besöker Sveas gamla och ensamma mor. Modern är primär nyttjare av tjänsten, men
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Svea själv upplever också ett värde, genom den trygghet det ger att veta att någon
besöker hennes mor under de perioder när hon själv inte har möjlighet till det. (2)
Svea tycker att det är en fin upplevelse att ibland besöka en kyrka på egen hand
utan att det är något arrangemang där. (3) Det egna barnets dop är en tjänst som hon
själv har beställt. (4) När hon deltar i en väns begravning tar hon däremot del av en
tjänst som är beställd av någon annan. Alla de nämnda tjänsterna erbjuds av kyrkan
till enskilda människor. Svea Svensson har också tagit del av två tjänsteerbjudanden
som har beställts av organisationer. (5) Hon samarbetar med sjukhuskyrkan i sitt
dagliga arbete i enlighet med ett samarbetsavtal mellan sjukhuset och Svenska kyrkan, (6) och nyligen deltog hon i en kurs i vårdetik med en präst som lärare. Prästens medverkan var beställd av sjukhusledningen. Svea har också tagit del av kyrkans tjänsteerbjudanden på samhällsnivå i anslutning till en större brandkatastrof.
(7) Hon läste ärkebiskopens officiella förbön som hennes dagstidning publicerade,
(8) hon hörde nyhetsinslaget i radio där man berättade att en andakt med en rituell
handling hade hållits vid katastrofplatsen och (9) hon följde den direktsända sorggudstjänsten i TV. Ärkebiskopens förbön uttryckte hennes egna tankar, den rituella
handlingen kändes bra och att följa sorggudstjänsten upplevde hon som en viktig
solidaritetshandling med alla drabbade och gav en känsla av samhörighet.

5.1.2 Tjänstekvalitet ur fyra perspektiv
I kapitel två diskuterades hur de allmänna värderingsförändringarna i samband med
tjänstesamhällets utveckling innebär att individuella upplevelseorienterade värden
får en allt större betydelse. I ett allt mer marknadsanpassat, avreglerat samhälle
präglat av voluntarism blir det en avgörande överlevnadsfråga för alla företag och
organisationer att tillfredställa individuella behov. Tjänsters logik medför implicit
att subjektiva kvalitetsupplevelser betonas inom allt fler områden, även i teoretiska
kvalitetsdefinitioner. I synnerhet gäller detta inom tjänsteproducerande verksamheter, där kundens/brukarens upplevelse oftast står i fokus (Edvardsson m.fl. 1996).
Men forskningen om tjänstekvalitet har betonat att kvaliteten i tjänster inte bara bedöms av kunderna (Gustavsson – Kullvén – Larsson 1997). Förutom kunder finns
alltid någon form av personal och i de flesta fall en ledning. Dessa tre aktörer; kunder, personal och ledning har delvis olika syn på vad som ska definieras som en hög
kvalitet i tjänsteverksamheten. Kunden är brukare av tjänsten med behov som
han/hon förväntar sig att få infriade. Personalen har arbetsrelaterade behov av
arbetstillfredsställelse, upplevelse av meningsfullhet, bra arbetsmiljö m.m. Ledningen har vanligen någon form av effektivitetsrelaterat mål t.ex. ekonomiskt resultat.
Slutsatsen utifrån detta synsätt blir att kunden inte alltid ”har rätt”. Ingen tjänsteproducerande organisation kan tillhandahålla tjänster endast utifrån kundernas behov.
Det finns alltid fler än ett enda intressentperspektiv som man måste ta hänsyn till.
Många organisationer är också präglade av en stark ideologi som fungerar som
en övergripande referensram för bedömning av tjänsternas kvalitet. Det gäller t.ex.
den medicinska etiken inom sjukvården och den teologiska traditionen inom religiösa organisationer. Ibland kan olika teologiska traditioner innehålla olika bestäm-
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ningar av samma religiösa organisations ideologi och mål vilket kan leda till olika
grundläggande uppfattningar av begreppet kvalitet i en och samma religiösa kontext. En kvalitetsdiskussion rörande Svenska kyrkans tjänster kommer ofrånkomligen att referera till kyrkans teologiska grund och tradition som ett, åtminstone delvis, självständigt perspektiv vid sidan av de tre övriga intressenternas perspektiv.
Kvalitetsuppfattningarna enligt samtliga tre perspektiv, kund, personal och ledning,
behöver därför stämmas av mot kvalitetsaspekter utifrån kyrkans teologi (figur 5.2).
Enligt ett sådant integrerat aktörssynsätt reduceras ”kundens” avgörande roll för
bedömningen och total tjänstekvalitet uppstår först när kvalitetsbedömningen är hög
ur alla fyra perspektiven (jfr Gustavsson m.fl. 1997).
Kyrkotillhöriga
Upplevelse

Kyrkans teologi/ideologi/mål

Kvalitet

Personal
Arbetstillfredsställelse

Ledning (arbetsledning, förtroendevalda)
Effektivitet

Figur 5.2. Fyra intressentperspektiv på begreppet kvalitet i Svenska kyrkans tjänster.

Ett tjänsteperspektiv på kyrkans verksamhet innebär därför inte en mekanisk
anpassning till människors behov och önskemål. Men mottagarens upplevda kvalitet är till sist avgörande för varje organisations överlevnad i en kontext som präglas
av frivilligt deltagande. För om mottagaren inte upplever ett positivt värde av
tjänsten kommer han/hon sannolikt inte tillbaka och riskerar att på sikt lämna relationen till tjänsteproducenten. När begreppen tjänst och kvalitet teoretiskt och empiriskt diskuteras i Svenska kyrkans kontext är det därför naturligt att ta utgångspunkten i mottagarens, individens, perspektiv på relationen till kyrkan och
upplevelsen av dess tjänster.

5.2 Kyrkans tjänster ur individens livsperspektiv
De flesta svenskar har en livslång relation till Svenska kyrkan i form av formell
tillhörighet. Inom ramen för den relationen tar de del av kyrkans tjänster vid ganska
många, men utspridda, tillfällen om man ser det i ett livsperspektiv. Dessa tillfälliga
tjänstemöten, som ofta utgörs av livsanknutna riter, skapar en struktur av tjänsterelationer mellan nästan alla svenskar och Svenska kyrkan (jfr Siehl m.fl. 1991).
I en kvalitativ studie av svenskars livslånga kyrkorelationer har 29 personer
intervjuats (Pettersson 2000). Intervjuerna fokuserade särskilt på händelser under livet
som har haft en tydligt positiv eller negativ betydelse för utvecklingen av individens
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relation till kyrkan. En av de intervjuade är en 38-årig yrkesofficer, sammanboende
med en kvinna som han har ett barn tillsammans med. Hans berättelse tydliggör för
det första den generella livslånga kyrkorelationen, för det andra kyrkorelationens
skiftande karaktär i olika skeden av livet och för det tredje hur graden av aktivitet
inom ramen för den livslånga kyrkorelationen samspelar med den individuella kontexten. Han hade under en lång tid en övervägande kritisk inställning till medlemskap i kyrkan som har vänts till det motsatta i samband med det första barnets dop.

5.2.1 Man, 38 år, yrkesofficer, sammanboende, ett barn
Under hans uppväxt på landsbygden var kontakten med kyrkan självklar. Han
berättar att han har en speciell, positiv relation till hembygdens kyrka. Under tiden
fram till familjebildning, övervägde han starkt att utträda ur kyrkan av ekonomiska
skäl, eftersom han inte kunde se meningen med att stanna kvar. Men han utträdde
aldrig. Han har positiva upplevelser av personlig kontakt med en militärpräst i samband med FN-tjänstgöring utomlands. Inför det nyligen genomförda barndopet blev
han negativt bemött i telefonen av pastorsexpeditionspersonalen när han skulle
beställa tid för dopet. Hans sambo önskade att dopet skulle genomföras i hemmet i
enlighet med familjens tradition, men pastorsexpeditionspersonalen svarade avvisande och otrevligt vid flera tillfällen och hänvisade till de fasta doptiderna i kyrkan.
Men genom en direktkontakt med en präst vändes det hela till något positivt, dopet i
hemmet gick att genomföra. Prästens bemötande var så positivt att det betydde mer
än expeditionspersonalens avvisande inställning. Nu efter barnets dop betonar han
att kyrkan är viktig som traditionsförmedlare vid vissa tillfällen i livet. Han kan inte
längre tänka sig att utträda ur kyrkan (figur 5.3).
Positivt möte
med dopprästen

Tråkig konfirmation

Negativt bemötande av
pastorsexpeditionspersonal

Anhörigs begravning
Positivt möte med
militärpräst

0 år

15

26

Funderingar att utträda av
ekonomiska skäl

35

38 år

Kan inte tänka
sig att utträda

Figur 5.3. Förändringen av en 38-årig mans uppfattning om sin kyrkotillhörighet och dess
samband med möten med kyrkan och dess företrädare.
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Relationen till kyrkan har påverkats av det personliga mötet med två präster vilket
har förändrat hans uppfattning om kyrkotillhörigheten i riktning mot ett bevarat
medlemskap. Dels mötet med en militärpräst under en period då han arbetade som
befäl i FN-tjänst, dels mötet med den präst som nyligen döpte hans barn. Han blev
negativt bemött av pastorsexpeditionspersonalen vid kontakten inför dopet, men
prästens positiva bemötande överskuggade och ”reparerade” den skadan.

5.2.2 Samspel mellan kvalitet i relation och tjänst
Resultatet av intervjustudien visar att upplevelsen av relationen till kyrkan interagerar med upplevelsen av de nyttjade tjänsterna. Upplevelsen av personmöten i samband med nyttjade tjänster har en särskilt stor betydelse för kvalitetsbedömningen.
Olika former av positiva och negativa upplevelser av kyrkan genom tjänstemöten,
kyrkliga företrädares agerande eller bilden av kyrkan i media, länkas samman i en
kedja under hela livstiden. Tidigare upplevelser påverkar såväl senare tjänstemöten
som upplevelsen av relationen. Händelser och upplevelser ända från barndomen kan
finnas kvar i medvetandet under hela livet och kan påverka utvecklingen av relationen till kyrkan. Detta kan teoretiskt uttryckas så att den upplevda kvaliteten i tjänsten eller episoden interagerar med den upplevda relationskvaliteten (jfr Crosby
1990, Liljander – Strandvik 1995). Resultatet ger en indikation om att man vid studier och analys av kvalitet i religiösa institutioners tjänster ur ”mottagarperspektivet”, särskilt behöver fokusera samspelet mellan tjänstemöten/episoder och kyrkorelationen ur individens livslånga perspektiv. Denna slutsats är särskilt tillämpbar
på den typ av religiösa organisationer som människor föds in i och tillhör under
hela livet.
Studiens analys av centrala kvalitetsfaktorer visar att kyrkan som institution
uppfattas som en förbindelselänk mellan det immanenta och det transcendenta. Kyrkan förväntas ge möjlighet till kvalitetsupplevelser och förmedla värden med båda
dessa inriktningar. Hög kvalitet uppnås i de kyrkliga tjänsterna om de kombinerar
en upplevelse av en relation till det transcendenta, det ”heliga”, med en upplevelse
av personlig närhet och samband med det egna livets vardag, det immanenta. Relationen till kyrkan upplevs av många som en länk mellan individen och något utöver
vardagen. Denna relation förmedlar kvalitetsupplevelser av trygghet och sammanhang. Kyrkans transcenderande inriktning uttrycker en relation till det kollektiva
och kollektiva värden (jfr Durkheim 1912/1995). Individen får genom sin relation
till kyrkan en förbindelse med det kollektiva, med kulturen och traditionen. Kyrkans immanenta inriktning uttrycker å andra sidan på olika sätt det ”heligt” transcendentas praxis genom de omsorgstjänster som kyrkan tillhandahåller. Kyrkan
förmedlar genom dessa både det transcendentas (Guds) omsorg, och den kollektiva
samhällsgemenskapens omsorg om individen. Kyrkans omsorgstjänster uppfattas av
många som viktiga offentliga tjänster med en betydelsefull samhällsfunktion. Det
finns också de som motiverar sin kyrkotillhörighet med att tillhörigheten är en
solidaritetshandling för andra människor. Genom relationen till kyrkan stödjer man
kyrkan och är därigenom med och bistår människor som behöver hjälp och stöd.
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I vissa situationer efterfrågas den religiösa institutionen som en resurs på den
kollektiva samhällsnivån. Svenska kyrkan uppfattas vid större katastrofsituationer
som en samhällsresurs, nästan utan konkurrens av någon annan aktör. Detta sammanhänger med det faktum att Svenska kyrkan för det första förvaltar kollektiva
värden, för det andra har individuellt upprättade relationer med nästan alla medborgare genom livsriterna i samband med födelse och död, och för det tredje är den
största organisationen i samhället.

5.3 Religionens kollektiva funktion i katastrofsituationer –
en fallstudie
Den 28 september år 1994 inträffade en händelse som på ett dramatiskt sätt kom att
belysa Svenska kyrkans funktion i det svenska samhället (Pettersson P. 1995,
1996). Den dagen drabbades Sverige av den mest omfattande fartygskatastrofen i
landets historia, när M/S Estonia sjönk i Östersjön utanför Finska viken. Bland de
nära 900 människor som omkom var 580 svenskar. Katastrofen utlöste ett nationellt
chocktillstånd med sorg- och krisreaktioner hos en stor del av det svenska folket
(Gustafsson 1995, Waldetoft 1995). Många av dessa reaktioner hade religiösa
dimensioner och Svenska kyrkan fick omedelbart en central roll i omhändertagandet av anhöriga och i bearbetningen av allmänhetens sorgreaktioner.
Krisreaktionerna och kyrkans funktion exponerades offentligt genom massmedia, vilket på ett ovanligt sätt gjorde existentiella och religiösa fenomen till en del
av den offentliga verkligheten. Många observatörer blev förvånade över kyrkans
och religionens stora betydelse i ett land som betraktas som ett av de mest sekulariserade i världen. Det var som om ett täcke plötsligt drogs av och blottade sådant
som normalt är dolt, bland annat relationerna mellan människor och Svenska kyrkan. I katastrofsituationen framställdes kyrkan och religionen som viktiga för såväl
enskilda människor som för hela samhället (Hansson – Hedin 1994, Lundin –
Jonasson 1994). Religiösa behov tydliggjordes och ifrågasattes inte. En rad av
Svenska kyrkans funktioner och tjänster i relation till enskilda människor och myndigheter, samt i relation till hela det svenska samhället, offentliggjordes genom
media. Dessa tjänster och relationer blev därmed möjliga att studera på ett sätt som
annars inte är möjligt.
Tre av de studier som genomfördes i anslutning till Estoniakatastrofen integreras här i en fallstudie av katastrofen. Den första delstudien är en nationell
undersökning av den svenska befolkningens beteende och attityder i samband med
katastrofen (Gustafsson – Ahlin, 1995). Den andra delstudien är en kartläggning av
de aktiviteter som organiserades och genomfördes av de lokala pastoraten inom
Svenska kyrkan i samband med katastrofen (Gustafsson – Ahlin 1995). Den tredje
studien är en kvalitativ innehållsanalys av massmedia under den första veckan
omedelbart efter M/S Estonias förlisning (Pettersson 1995).
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5.3.1 Svenska folkets attityder och beteende
Studien av människors beteende visade att 21 % hade tänt ett ljus hemma eller i en
kyrkobyggnad, 9 % hade gått in i en kyrkobyggnad, 8 % hade deltagit i en minnesgudstjänst och 6 % hade deltagit i en vanlig gudstjänst med anledning av katastrofen. Sammanlagt hade 27 % av den svenska befolkningen gjort åtminstone en av
dessa saker. Undersökningen visade också att 85 % av svenskarna instämde helt
eller delvis i påståendet att ”Estoniakatastrofen visar att människor har religiösa
känslor som inte kommer fram under normala förhållanden”. 89 % instämde helt
eller delvis i påståendet att ”Estoniakatastrofen visar att människor behöver hjälp
med bearbetning av den andliga dimensionen i ett krisläge”.
Beträffande kyrkans funktion under katastrofsituationen utrycktes överväldigande positiva attityder. 89 % instämmer helt eller delvis i påståendet att ”Estoniakatastrofen visar att Svenska kyrkan i vissa situationer kan vara viktig också för
dem som inte är religiösa”. Man skulle kunna tro att detta är en uppfattning som är
knuten till kyrkans så tydligt uppvisade funktion under den aktuella krissituationen.
Men 75 % uppgav att deras allmänna uppfattning om Svenska kyrkan inte har förändrats som ett resultat av Estoniakatastrofen. 67 % ansåg att Svenska kyrkan hade
skött sig ungefär som man kunde förvänta sig i samband med katastrofen.
Bilden blev tydlig. Svenska folket betraktade religiösa känslor och behov som
något ”naturligt” för människor i allmänhet i samband med en större katastrofsituation. En av fyra svenskar utförde minst en av dr fyra ovan angivna ”religiösa” handlingarna. En övervägande majoritet av den svenska befolkningen accepterade som
något naturligt såväl närvaron av en religiös dimension i samhället, som Svenska
kyrkans offentliga agerande. Även människor som aldrig deltar i gudstjänster bejakade att människor har religiösa behov och att Svenska kyrkan, som en nationell
kyrka, har en viktig samhällsroll genom att möta dessa behov. Studien visade inga
större skillnader mellan kvinnor och män eller mellan yngre och äldre. Det var inte
heller några geografiska skillnader mellan olika delar av Sverige. Med så många
människor från så många olika områden i Sverige som omkom vid samma tillfälle,
blev Estoniakatastrofen en nationell katastrof med liknande religiösa reaktioner i
hela nationen.

5.3.2 Kyrkan som offentlig tjänsteproducent
I katastrofsituationen tydliggjordes Svenska kyrkans funktion i relation till hela den
svenska befolkningen. Kyrkans roll togs för given av allmänheten, liksom av myndigheter och media. Den centrala rollen på den offentliga arenan ifrågasattes inte.
Kyrkan beskrevs i media på ett liknande sätt som sjukvården, polisen och socialtjänsten: som en samhällsinstitution som betjänar alla människor som behöver hjälp
i krisen. ”Kyrkans dragningskraft gäller även människor som inte personligen känner någon av de som förolyckats men som efter en tragedi som påverkat oss alla söker lindra sin oro och ångest i kyrkans gemenskap.” (Uppsala nya tidning (941003).
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Många människor som vanligtvis inte deltar i gudstjänster förändrade sitt beteende i katastrofsituationen. Massmedia gav en annan bild av kyrkobesökare än den
vanliga. Unga och medelålders människor framträdde ofta på bilder och i textmaterial. Den vanliga bilden är annars att kyrkbesökarna domineras av äldre människor.
Ett exempel är en stor färgbild där en tonåring tänder ett ljus inne i en kyrka. Bildtexten lyder: ”16-åriga Marta Sörling med sin systerdotter Emilia på armen, tände
hoppets ljus för de åtta från byn som aldrig kom.” I artikeln säger Marta: ”Jag bara
kände att jag måste gå hit. Mer kan jag inte säga, berättar Marta.” (Expressen
941003). I samma tidning finns en artikel om en sorggudstjänst I Lindesbergs kyrka
där en av deltagarna beskrivs så här: ”En ung man i tuff svart bombarjacka sjunger
med i psalm 217 – läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker – hans ögon är
tårfyllda” (Expressen 941002). I krissituationen använde även ovana besökare kyrkan som en resurs. Denna offentliga och samlande roll för den institutionella religionen i form Svenska kyrkan förväntas inte i den svenska vardagssituationen. Den
uppfattas knappast heller som överhuvudtaget tänkbar. Men i katastrofsituationen
ifrågasattes inte kyrkans centrala roll. Tvärtom förväntades Svenska kyrkan tillhandahålla resurser och verktyg för att hantera känslorna kring död och sorg.

5.3.3 Kyrkobyggnader som viktiga mötesplatser
Kyrkobyggnaderna blev de naturliga platserna för såväl kollektiva som individuella
symboliska handlingar för att bearbeta känslorna kring sorg och död. 456 kyrkor
runt om i hela landet höll extra öppet direkt från och med katastrofdagen. 60 % av
Svenska kyrkans 1036 pastorat anordnande särskilda sorg- eller minnesgudstjänster
(Gustafsson – Ahlin 1995). 9 % av Sveriges befolkning använde möjligheten att
besöka en kyrka i anslutning till katastrofen. Kyrkobyggnaderna har för många
människor en betydelsefull symbolisk funktion i det svenska samhället, vilket har
tydliggjorts i en rad senare studier (Bäckström – Bromander 1995, Bäckström 1997,
Bromander 1998, Pettersson 2000). En majoritet av befolkningen har anknytningar
till kyrkobyggnader, vilka har etablerats i samband med födelse (dop) och död
(begravning). Kyrkobyggnaderna kan därför betraktas som byggnader vilka är
laddade med en ”helighet” som är kopplad till vissa tillfällen som är individuellt
och personligt viktiga för nästan alla människor i Sverige.
Estoniakatastrofen tydliggjorde kyrkobyggnadernas funktion som viktiga platser
för känslor av samhörighet, närhet, eftertanke och koncentrerad upplevelse. En
journalist delade med sig av sina reflektioner i Hedvigs kyrka: ”Gud möter oss i
tystnaden, bortom orden”, ”Får livet vara så påtagligt när döden kommit så nära?”
Artikeln slutar med ett konstaterande angående gudstjänstens betydelse trots att
sorgen ändå är kvar: ”Stum, men delad.” (Dagens Nyheter 940930). Kyrkorum hade
en framträdande plats i tidningarnas text- och bildmaterial. Många foton visar människor i kyrkor, ofta i samband med gudstjänster eller när de tänder ljus. Indirekt
och på olika sätt uttrycker tidningsmaterialet en känsla av ”det heliga” som är starkt
förknippat med kyrkobyggnader och gudstjänster. En stor bild på gråtande männi-
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skor inne i en kyrka hade rubriken: ”Sorgen”. Journalisten fortsätter: ”Omsorg och
tröst. Härinne syns den. Och känns.” (Aftonbladet 941003).

5.3.4 Präster som symboliska representanter för det kollektiva
På ett oväntat sätt uppträdde präster ofta som centrala symboliska representanter i
nästan alla sammanhang i anslutning till Estoniakatastrofen, så som det rapporterades och exponerades i tidningar, TV och radio. Media lyfte aktivt fram präster som
representanter för de kommunala krisgrupperna (POSOM-grupperna). I det fotografiska materialet framträdde prästerna genom sin klädsel, främst prästskjortan, som
tydliga symboliska representanter. De betonades som viktiga även när de bara var
närvarande utan att säga någonting. Sveriges Radio uppmärksammade prästernas
närvaro i media i sin egen utvärdering av radiosändningarna: ”Antalet präster som
medverkat i sändningarna och andra representanter för kyrkosamfunden är påfallande stort” (Lundin – Jonasson 1994, s. 47). Präster har på ett liknande sätt som
kyrkobyggnader en central funktion i samband med livsriterna, speciellt vid dop
och begravningar. Därför är präster ”laddade” med en ”helighet” som är kopplad till
födelse och död, på ett liknande sätt som den ”helighetsladdning” som kyrkobyggnaderna har. Eftersom präster är viktiga rituella aktörer vid dessa tillfällen, kan det
vara en förklaring till den allmänna acceptansen av prästers offentliga roll på en
kollektiv nivå i samband med omfattande död och nationell kris.
Media publicerade många och ofta långa citat ur prästers tal och predikningar.
Biskop Martin Lönnebo citerades så här i en artikel: ”Med Estonia sjönk också
många människors gudstro till botten. – Gud är också på 86 meters djup på
Estonia. Gud är det stora livsmysteriet. Han är livet, han är döden. Gud är med oss
fast det är obegripligt.” (Expressen 941003). Journalisterna valde de delar av predikningarna som tydligt gav en existentiell tolkning av katastrofsituationen. De
underströk också att de kyrkliga representanterna har det språk och de kvalitéer som
behövs för att kunna säga något om de svåra frågorna. En journalist frågade sig
själv: ”Denna ofattbart grymma katastrof, kan vi verkligen lära oss något utav den
…?” Journalisten svarade genom att citera en predikan: ”Den kan lära oss att livet
inte är en självklarhet, sa domprosten Caroline Krook, den kan lära oss att bättre
slå vakt om livet och om varandra. Och det kanske är sant.” (Expressen 941003).
Kyrkans och prästernas roll som existentiella uttolkare uppfattades och beskrevs av
media som representerande alla, även de som inte är regelbundna kyrkobesökare
eller ser sig själva som religiösa. Detta illustrerades så här i en krönika av en författare och journalist: ”I den stora sorgen efter sjökatastrofen brukas gudsorden
igen, också för de sekulariserade.” (Dagens nyheter 941005).

5.3.5 Kyrkan som offentlig resurs för krishantering
I katastrofsituationen förväntades kyrkan ha de rätta redskapen för att hantera
känslorna av sorg och tankarna kring döden. Alla tre studierna tydliggör Svenska
kyrkans roll som tillhandahållare av resurser för att hantera sådana behov på såväl
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individuell som kollektiv nivå. Media underströk ofta att kyrkan har det språk,
kvalitéer, byggnader och erfarenhet som behövs för att hantera den mentala
bearbetningen av sorg och död. ”… kyrkan förvaltar ett språk för den tragiska
dimensionen i våra liv … När det behövs plockas kyrkan med sin insikt fram ur
garderoben …” (Svenska Dagbladet 941004). Behovet av symboliska handlingar i
den kollektiva sorgen underströks också, till exempel så här: ”Sorgen behöver symbolhandlingar … En minnessten i småländska Väckelsång, rosor i strömmen i
Norrköping, individuella minnesgudstjänster i Borlänge … - Vi människor är ritens
varelser. Vi behöver symbolhandlingar. Det säger biskopen i Linköping, Martin
Lönnebo.” (Dagens Nyheter 941004).
Den vanligaste rituella handlingen var ljuständning. Nästan alla kyrkor i Sverige
har en ljusbärare som kan användas av besökare. Den här möjligheten beskrevs av
media som mycket betydelsefull. ”Till stillheten i S:t Jacobs kyrka sökte sig betydligt fler än vanligt. För omkomna och sörjande tändes stearinljus.” (Svenska Dagbladet 940929). Ett foto i en annan tidning visar hundratals ljus i Hedvigs kyrka i
Norrköping, med bildtexten: ”En låga för varje saknad”. I artikeln: ”Varje enskilt
ljus … är en saknad mor, far …” (Dagens Nyheter 941003). Kyrkan framställdes
officiellt som en resurs för behov som i vardagslivets Sverige betraktas som tillhörande privatlivets område. Ett ytterligare exempel på detta var mediernas intresse
för de officiellt formulerade böner som användes i de speciella sorge- och minnesgudstjänsterna. Citat från dessa böner förekom i många tidningar, till exempel: ”Herre vi ber för de döda. Ta dem i din famn. Vi ber också för de överlevande, att de
ska kunna glädjas åt livet utan att känna skuld.” (Expressen 941003). En speciell
bön som ärkebiskopen hade sänt ut till Svenska kyrkans församlingar återgavs i sin
helhet i några tidningar. De normalt i dessa sammanhang betydligt mer kritiska
svenska medierna beskrev bön som ett naturligt sätt att hantera sorg och frågor
kring katastrofen.
Kyrkans offentliga tjänstefunktion framträdde också genom den symboliska och
ritualiserade ringningen i kyrkklockor. Genom att det ringdes i många kyrkklockor
samtidigt fick kyrkklockorna en enande rituell funktion som samtidigt uttryckte
samhörighet, såväl med katastrofoffren som med alla sörjande, anhöriga och människor i allmänhet, ”Klockorna i Sveriges 3300 kyrkor ringer på söndag till minne av
Estonias offer” (Svenska Dagbladet 941001). Media underströk bilden av Svenska
kyrkan som en tillhandahållare av offentliga tjänster för alla människor, med de
rätta redskapen för att hantera den massiva döden; öppna kyrkobyggnader, existentiella ord genom böner och psalmtexter, möjlighet att som en symbolhandling tända
ljus, kyrkklockor som ljuder över hela landet.

5.3.6 Dolda tjänsterelationer tydliggjordes
Vid Estonia-katastrofen tydliggjordes de strukturer genom vilka den privata religiositeten är integrerad i det religiösa systemet. Dessa strukturer aktiverades på många
platser runt om i landet samtidigt, eftersom så många människor direkt berördes av
katastrofen. Svenska kyrkan efterfrågades plötsligt och på flera olika sätt samtidigt,

84

Religiös förändring i norra Europa

som tillhandahållare av en rad olika tjänster. Genom att massmedia så tydligt återspeglade dessa normalt dolda relationer och tjänstefunktioner, fick de offentlighet
och blev ”legitimerade”. Även journalisterna själva uttryckte hur överraskade de var
över religiösa aspekters plötsliga betydelse och kyrkans givna roll. Men prästerna
var inte förvånade, i intervjuer hänvisade de upprepade gånger till att deras roll i
katastrofsituationer är densamma som den alltid är. Domprost Caroline Krook fick
den här frågan i en radiointervju. ”Har det märkts tydligare nu att ni behövs?”
Domprosten svarade ”Det som märks tydligare är att det vi alltid gör blir vid ett
sånt här tillfälle synligt. Men vi har inte gjort nånting annat än det vi alltid gör,
nämligen att hjälpa människor i svåra situationer, att finnas till i tröst och sorg.
Men det blir så mycket när det är så många människor som dör, och då blir det
synligt.” (Sveriges Radio, P1, 20.10.94, 09.00).
I några tidningar reflekterade människor kring kopplingar mellan känslor i
anslutning till katastrofen och upplevelser i samband med tidigare möten med kyrkan. Ett exempel på detta är en journalists tankar. Han är anhörig till ett av offren,
”Erik”, och förknippar minnesgudstjänsten i Uppsala Domkyrka efter Estoniakatastrofen med en tidigare rituell handling, hans barns dop i en annan kyrka. ”Jag
mindes min sons dop i Vaksala kyrka. Den dopklänning han då hade på sig, den
hade Erik haft 50 år tidigare (Erik är svåger och var med på båten) … som många
andra Uppsalabor denna tunga septemberdag sökte vår familj sig till minnesstunden i Domkyrkan på onsdagskvällen. Vi bad och tände ljus – och hoppades och
sörjde. Den timmen kändes betydelsefull, både för oss vuxna och för honom som en
gång bars till dopet av Erik.” (Uppsala Nya Tidning 940930).
Ett annat exempel är ett citat från en kvinna som när katastrofen inträffar är
inbegripen i en diskussion med sin man om de ska döpa sitt nyfödda barn eller inte
döpa det. Hon kopplar samman frågan om dopet med kyrkans funktion i katastrofsituationen: ”Krisgrupper, bogvisir, flytvästar, ytbärgare … framåt 16-tiden den 28
september är vår diskussion om dop eller icke dop över för min del. Vi är inte det
minsta religiösa, men pojken ska döpas. Det är som om jag först nu förstår vad
kulturarv egentligen är. Kyrkan är en del av min kultur trots att dess ämbetsmän
kan vara både fördomsfulla och fega. Om någon i min familj följt med Estonia ner i
djupet hade jag tveklöst talat med prästen i krisgruppen och gått på minnesgudstjänsten och tänt ett ljus. Kyrkan med dess ceremonier är det som finns just i mitt
land.” (Waldetoft, 1995).
I vardagslivet lever privatreligiositeten och den institutionella religionen sida
vid sida utan någon tydlig interaktion, men sammanlänkade till varandra genom en
dold kulturellt inbäddad relation. Vid speciella individuella tillfällen och samhällssituationer tydliggörs dessa relationer när den institutionella religionen tillhandahåller tolkande mönster, ofta genom symboliska handlingar och riter, men också
genom musik, sånger, ord, reflektioner och teoretiska diskurser. Dessa tolkande
mönster upplevs som viktiga av människor som är ”privatreligiösa”, även om tolkningen av deras innehåll avviker från den institutionella religionens officiella tolkning. Ibland tillhandahålls ett tolkande mönster genom en psalm, ibland i form av
en symbolisk handling, ibland genom ett sätt att tänka framställt i en predikan. I den
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kollektiva sorgesituationen i anslutning till Estoniakatastrofen aktiverades dessa
normalt implicita relationer mellan befolkningsmajoriteten och den religiösa institutionen (jfr Davie 1987). De flesta människor hade redan tidigare erfarenheter av
de tolkningsmönster som kyrkan nu tillhandahöll i katastrofsituationen.
Som en del av relationen till kyrkan hade de flesta svenskar erfarenhet och
upplevelser av kyrkobyggnader som heliga rum, präster som symboliska representanter, ritualiserad ljuständning etc. Dessa tidigare erfarenheter bildar ett grundläggande tolkningsmönster som utgör en del av den implicita, normalt dolda, kyrkorelationen. I den kollektiva sorgesituationen aktiverades dessa mönster på en kollektiv
nivå och exponerades på den offentliga arenan när många människor samtidigt
använde sig av den gemensamma referensram som tillhandahölls av kyrkan.

5.3.7 Svenska kyrkans nationalkurativa funktion
Begreppet ”krisgrupp” (POSOM-grupp) är i Sverige beteckningen för den officiella
kommunala psykosociala stödorganisation inom vilken Svenska kyrkan endast är en
av de samverkande organisationerna. Men i samband med Estoniakatastrofen identifierades detta begrepp med Svenska kyrkan och dess präster. Kyrkans roll i krisarbetet beskrevs på ett sätt som om kyrkan hade den ledande kurativa funktionen för
hela Svenska folket och för hela samhället på lokal såväl som nationell nivå. Nästan
alla offentliga och privata TV- och radiomedier inbjöd en präst som var närvarande
i studion. Prästerna uppträdde som mediekuratorer och förväntades göra auktoritativa uttalanden beträffande kris, sorg och existentiella frågor. I den socialpsykologiska rollfördelningen mellan olika samhällsfunktioner tilldelades kyrkan rollen
som lyssnare, empatiskt medkännande och stödjare. Media förmedlade en bild av
att även samhällets makthavare använde kyrkan som en slags officiell ”nationalkurator”. Den här betoningen av kyrkans kurativa roll uppfattades inte stå i motsats
till kyrkans existentiellt uttryckande och tolkande funktioner, utan tvärtom integrerad i dessa funktioner. Detta innebar att religiösa aktiviteter implicit betraktades
som viktiga delar av krisbearbetningen på såväl individuell som kollektiv nivå.
Tändandet av ljus i kyrkorna och genomförandet av gudstjänster i kyrkor, radio och
TV beskrevs som viktiga samhällsaktiviteter för att hantera situationen.

5.4 Från Olof Palme 1986 till Anna Lindh 2003
I dagens strukturellt differentierade samhälle har kyrkan utvecklat en fortlöpande
specialisering som professionell aktör inom vissa samhällsfunktioner. Eftersom
kyrkan förvaltar resurser för att genomföra kollektiva riter i kris- och katastrofsituationer, är detta ett av de områden inom vilket kyrkans specialisering fokuseras. I
samband med katastrofsituationer sker ett intressant samspel mellan å ena sidan
kyrkan som utvecklas mot ökad professionalisering, och å andra sidan svenska folket som utvecklar ett alltmer tjänsteorienterat beteende. Människor frågar efter relevanta verktyg för att bearbeta känslor av sorg och saknad, och för att uttrycka och
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tolka existentiella tankar och frågor. I detta samspel mellan kyrkan och människor
sker en kontinuerlig utveckling av existerande rituella former liksom av nya
uttrycksformer. Denna utveckling är tydlig när man analyserar den kontinuerliga
förändring av dessa former som har ägt rum från mordet på statsminister Olof
Palme 1986 till mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003. I anslutning till mordet
på Olof Palme besökte många människor mordplatsen för att där placera röda rosor
och tända ljus. Den symboliska användningen av röda rosor sammanhängde med att
Olof Palmes socialdemokratiska parti hade en röd ros som sin partisymbol (Källstad
1986). Uppmärksamheten kring den rituella praktiken vid den plats där Olof Palme
mördades blev en startpunkt för utvecklingen av en allmän praxis att placera blommor och levande ljus på den plats där akut och tragisk död har inträffat. Sedan 1986
har denna ritual blivit allt vanligare över hela landet och praktiseras idag allmänt,
till exempel på platsen för en trafikolycka eller ett mord. Före 1986 var det inte så.
Media har bidragit till och förstärkt denna utveckling genom att exponera bilder och
berättelser om detta nya rituella beteende.
Två år senare, 1988 inträffade en tragisk bussolycka med nationella effekter. En
grupp skolbarn från Kista i Stockholm var på väg med en buss genom Norge till
Shetlandsöarna. Bussens bromsar slutade fungera i en vägtunnel vilket fick till följd
att bussen kraschade in i tunnelväggen. Tolv barn och fyra vuxna omkom. Kyrkoherden i Svenska kyrkans lokala församling i Kista tog omedelbart en ledande roll i
organiseringen av stöd för de anhöriga (Jonsson – Hagström 1997). Den lokala
kyrkobyggnaden och församlingshemmet blev centrum för stöd och rådgivning till
anhöriga och andra berörda människor. Kyrkans personal, präster, diakoner och
andra uppträdde som viktiga aktörer och kyrkan fick en central och bred roll i det
lokala krisarbetet. Myndigheter och journalister uppmärksammade den lokala
kyrkans funktion, vilken blev mycket omskriven och publicerad i offentliga media
och officiella rapporter. Under de närmast följande åren blev det ett mer eller
mindre generellt mönster bland statliga och kommunala myndigheter att involvera
kyrkan som en viktig aktör när man organiserade lokala och regionala krisgrupper.
En annan nationell och även världsvid kris orsakades av det upplevda hotet och
rädslan för ett världskrig under Gulfkrisen 1991. Det fanns en allmän oro bland
politiska makthavare och människor i allmänhet att krisen kunde vara startpunkten
för ett tredje världskrig. Många kyrkobyggnader över hela landet hölls öppna för
individuell bön natten innan Gulfkriget inleddes, dvs. natten mellan den 15 och 16
januari 1991. Detta öppethållande fungerade som en del i utvecklingen av kyrkobyggnadernas ökande funktion i kollektiva krissituationer i det senmoderna Sverige.
När Estoniakatastrofen inträffade år 1994 hade det blivit en etablerad och vanlig
ritual att besöka en speciell plats i en krissituation i samband med akut och tragisk
död, för att tända ett ljus eller placera blommor. Kyrkans integrerade roll i lokala
och regionala krisgrupper var redan organiserad och etablerad som en del av mönstret från Kista. I lokala kris- och katastrofplaner var kyrkor och församlingshem
identifierade som viktiga offentliga resurser, samlingsplatser och lokaler för kriscentra. Men kyrkans breda funktion även i det moderna svenska samhället, blev inte
allmänt känd förrän under krisbearbetningen efter Estoniakatastrofen. Genom
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exponeringen av kyrkans funktion under Estoniakatastrofen uppmärksammades
kyrkans roll på ett nytt sätt. Man kan på sätt och vis säga att ett mönster och en
rituell verktygslåda för existentiell hantering av större nationella katastrofsituationer
utvecklades i samband med krisarbetet efter M/S Estonias haveri. Detta mönster
och denna rituella verktygslåda användes på nästan samma sätt fyra år senare, i anslutning till en brand i ett diskotek i Göteborg den 30:e oktober 1998. Genom sin
omfattning med ca 90 omkomna ungdomar fick branden nationella kriseffekter och
krisarbetet fick mycket uppmärksamhet i media. Kyrkan med dess personal, kyrkobyggnader och församlingshem användes återigen som en expert på sorgbearbetning, som rituell och kurativ aktör för hela nationen. Blommor och ljus placerades
på gatan utanför diskotekbyggnaden, men också i den lokala kyrka som fungerade
som kriscenter. Människor runt om i landet tände ljus i sina lokala kyrkor.
Den 11e september 2003 drabbades Sverige av ytterligare ett nationellt trauma
genom mordet på utrikesminister Anna Lindh. Beträffande den existentiella hanteringen av situationen vände sig media omedelbart till Svenska kyrkan som en
naturlig resurs och tillhandahållare av tjänster. Kyrkor hölls öppna extra tid över
hela landet. Radio och TV ändrade sina sändningstider för att kunna sända sorggudstjänster. Många människor besökte kyrkor för att tända ljus. Media kontaktade
präster och biskopar för att vara närvarande i TV och radiostudior, för att delta i
samtal och för att bidra i den offentliga reflektionen kring händelsen.
Utvecklingen mellan mordet på Olof Palme 1986 och mordet på Anna Lindh
2003 visar att existerande rituella beteendemönster förändras och nya rituella former växer fram i anslutning till större katastrofsituationer. Dessa processer utvecklas i interaktion mellan specialiserade religiösa aktörer och människor i en tjänsteorienterad samhällsmiljö. I samband med kris- och katastrofsituationer möter den
traditionella kyrkan behovet av gemensamma uttrycksformer genom riter, vilka är
kondenserade uttryck för det kollektiva mänskliga livet. Därigenom tillhandahåller
kyrkan betydelsefulla symboler för samhörighet och helhet.

5.5 Religion som resurs i ett pluralistiskt samhälle
Varje samhälle/kultur har någon form av inbyggda sociala mönster som i större
eller mindre utsträckning fungerar sammanhållande och integrerande mellan människor (Durkheim 1897/1987, 1912/1995). I det svenska samhället svarar den institutionella religionen fortfarande för vissa grundläggande integrativa funktioner. Dessa
funktioner har sin grund främst i den omfattande tillhörigheten till Svenska kyrkan
och anslutningen till livsriterna, vilket har diskuterats i kapitel fyra. Detta nätverk
av livslånga relationer fungerar som en social resurs i det svenska samhället, vilket
blir särskilt tydligt i samband med viktigare högtider, nationella manifestationer och
större katastrofsituationer. Då tydliggörs betydelsen av de i vardagen dolda religiösa
relationerna. Många människor uppfattar Svenska kyrkans integrativa funktion som
en välfärdsfaktor. Den trygghet, förankring och känsla av sammanhang som kyrkotillhörigheten och kyrkans tjänster ger vill man inte vara utan. Den för flertalet svens-
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kar livslånga relationen till kyrkan tillför existentiellt betydelsefulla värden genom
transcendenta kvalitetsupplevelser i livets skiften och i synnerhet i kritiska livs- och
samhällssituationer.
I det agrara samhället var de religiösa symbolsystemen allmänt kända och kunde
därmed fungera socialt integrerande. Utvecklingen mot en allt mer omfattande pluralism, funktionell differentiering och individualism har reducerat betydelsen av
den integrativa funktion som tidigare fanns genom de gemensamma religiösa symbolsystemen. Bland annat har media, i synnerhet TV, övertagit delar av denna socialt integrativa funktion. Media erbjuder övergripande gemensamma referensramar
och verklighetstolkningar och fungerar därmed sammanhållande på ett liknande sätt
som religionens traditionella funktion. I Sverige har medias samspel med den institutionella religionen blivit ett återkommande mönster i den kollektiva krishanteringen
vid större olyckor och katastrofer (Post – Grimes – Nugteren – Pettersson – Zondag
2003). Denna nya form av samverkan och interaktion mellan religion och media är
ett exempel på den religiösa förändring som äger rum i det senmoderna samhället.

5.5.1 Religiös normalitet i vardag och katastrof
I det normala svenska vardagslivet av idag är kyrkan en religiös specialist, som
framförallt utnyttjas av individer och familjer som en resurs för behov på det privata
planet. Till det normala hör även andra organisationers utnyttjande av kyrkans specialkompetens, t.ex. skolor som begär kyrkans medverkan i vissa delar av undervisningen, och sjukvården som använder kyrkans kompetens i etiska frågor och frågor
som rör död och sorg.
I vardagssituationen upplevs det inte som normalt att kyrkan spelar en kollektivt
samlande roll på den offentliga arenan. Men i katastrofsituationer förändras kyrkans
position och den förväntas agera på ett sätt som i vardagssituationen skulle uppfattas som onormalt. I dessa situationer uppfattas det som normalt att den dominerande
religiösa institutionen, Svenska kyrkan, uppträder som en samlande kraft och viktig
aktör på den offentliga arenan. När det oväntade inträffar förändras därmed kyrkans
offentliga samhällsposition från vardagsnormaliteten till den för katastrofsituationen normala positionen. Man kan uttrycka det så att den religiösa normaliteten
förändras. Det som i det normala svenska vardagslivet är religiöst onormalt,
uppfattas i den onormala situationen som religiös normalitet.

5.6 Sammanfattning
I det här kapitlet har Svenska kyrkans funktion i dagens Sverige analyserats utifrån
ett brukarorienterat tjänsteperspektiv. Nästan alla svenskar har en livslång tillhörighet till kyrkan och tar del av kyrkans tjänster vid vissa tillfällen eller perioder av
livet. Den individuella kyrkorelationen kan ur ett tjänsteperspektiv betraktas som en
livslång tjänsterelation. Eftersom majoriteten av svenskar har denna form av relation till samma nationella organisation på privatplanet utgör detta sammantaget ett
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nätverk av sociala relationer mellan enskilda människor och samhällets kollektiva
nivå. Detta nätverk är i stor utsträckning knutet till händelser i samband med födelse och död och därmed till mer speciella och personligt betydelsefulla delar av
livet. Men i vissa situationer fungerar detta religiöst förankrade nätverk kollektivt
förenande för hela samhället, genom att kyrkan uppfattas som en resurs på både
mikro-, meso- och makronivå. Denna tillfälliga sociala positionsförändring för
Svenska kyrkan inträffar vid större katastrofsituationer. I dessa situationer tillerkänns kyrkan en central samhällsposition som liknar den position den hade i jordbrukssamhället. Men nu i det senmoderna Sverige bygger kyrkans position inte på
formell makt utan på att den uppfattas som en resurs som kan tillhandahålla betydelsefulla tjänster för individ och kollektiv.
Denna interaktion mellan kyrkans roll på privatplanet och på den offentliga arenan, återspeglar den komplexa bilden av såväl religiös kontinuitet genom anslutningen till livsriterna, som religiös förändring genom kyrkans sätt att fungera
kollektivt sammanhållande även i det senmoderna tjänstesamhället. Ur samhällets
perspektiv kan de förbindelser mellan individ och kollektiv som kyrkan tillhandahåller uppfattas som ett socialt kapital. Ur individens perspektiv kan dessa förbindelser ge en upplevelse av sammanhang och helhet, vilket också skulle kunna
beskrivas som en förbindelse med en transcendent dimension.
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6 Genus, tradition och religiös förändring

Perioden från 1800-talets mitt till år 2000 har inneburit radikalt förändrade relationer mellan kvinnor och män i det svenska samhället. I mitten av 1800-talet var
kvinnor i Sverige omyndiga och saknade rösträtt. De hade inte rätt till högre studier
och kunde inte inneha statliga tjänster. I många avseenden saknade de vad som i
dag betraktas som fullt medborgarskap.
I början av 2000-talet har jämställdhet mellan könen blivit en allmänt omfattad
värdegrund. Visserligen riktas allvarlig kritik mot kvardröjande ojämlikhet mellan
könen också i det svenska samhället (SOU 1998:6), men internationellt sett har
Sverige ett rykte som ett av världens mest jämställda länder (FN: s fjärde kvinnokonferens, Peking 1995).
I sociologisk och feministisk litteratur diskuteras sällan religionens roll i förhållande till kvinnors emancipation på ett utförligt sätt. Begreppet ”religionsblindhet” har introducerats för att sammanfatta en sådan vetenskaplig tystnad, ibland
också kopplad till en underliggande hypotes om att religionens roll i sammanhanget
skulle vara obefintlig, eller ensidigt negativ (jfr Hammar 1999). Samtidigt finns en
kvardröjande genusblindhet, som gör att genusfrågor inte självklart uppmärksammas i forskning om religion och samhälle.
Detta kapitel lyfter fram genus som en dimension i den förändringsbild som
tecknas i boken som helhet. Kyrkan och religionens mångbottnade roll i förhållande
till kvinnors emancipation diskuteras. Kyrkan legitimerade den ordning mellan
könen som dominerade i bondesamhället. Kyrkliga representanter har tidvis stått i
opposition till olika reformer som stärkt kvinnors självständighet. Svenska kvinnors
emancipation har på samma sätt som i många andra länder varit nära förknippad
med modernisering och sekularisering (jfr Inglehart och Norris 2003). Samtidigt har
drivande kvinnor i emancipationskampen historiskt sett inspirerats av kristen tro. I
det senmoderna Sverige är kyrkan som arbetsgivare skyldig att följa gällande lagstiftning om jämställdhet. Kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, har också
officiellt bejakat jämställdhet som norm.
Förändringarna innebär att kvinnor på ett nytt sätt i början av 2000-talet fungerar som officiella bärare av kyrkans tradition. Detta öppnar för en ny roll för kvinnor som bärare också av förnyelse av traditionen. Samtidigt lever aspekter av kvinnors underordning kvar, både som föreställning och materiell realitet. Detta ställer
kyrkan som organisation inför viktiga vägval.
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6.1 Kyrka och emancipation
Bakgrundsteckningen i kapitel två visar hur det lutherska enhetssamhället började
upplösas från mitten av 1800-talet. I jordbrukssamhället var kvinnor omyndiga
medlemmar av ett hushåll, inom vilket uppgifterna var tydligt definierade. Kvinnan
hade i enlighet med den lutherska kallelseläran sin uppgift inom hushållet, som
maka, mor, dotter, syster eller tjänarinna, under husfaderns överinseende (Hammar
1999). Den lutherska kallelseläran uttrycktes klart i hustavlan, som utgjordes av ett
antal bibelspråk som Luther fogat in i sin Lilla katekes i syfte att klargöra de olika
ståndens (det andliga, det politiska och hushållsståndet) kallelser. Genom att katekesen trycktes i psalmboken och gicks igenom vid husförhören förmedlades detta
tänkande i breda folklager (Pleijel 1970).15
Genushistorikern Yvonne Hirdman har pekat ut två bärande bjälkar i den strukturella underordningen av kvinnor, nämligen könsdikotomin och könshierarkin
(Hirdman 1988, 1990). Dikotomin särskiljer man från kvinna, och egenskaper associerade med män från egenskaper associerade med kvinnor. Hierarkin i sin tur
inordnar kvinnor och män i mönster av över- och underordning, där män och manlighet överordnas kvinnor och kvinnlighet. Den lutherska kontext som hustavlan
utgjorde kan ses som ett mönsterexempel på denna ordning (Hammar 1999). Hustavlan byggde på en komplementär förståelse av könen. Man och kvinna hade i skapelsen tilldelats olika roller. Medan mannen hade sin gärning i det offentliga hade
kvinnan sin uppgift i hemmet, som maka, mor och husmor. I hushållet var kvinnan,
barnen och husfolket underordnade husbonden. Socknen gestaltade ett hushåll i
större format, med prästen som husbonde – eller herde – för hela sin församling.
Den skarpa gräns mot det offentliga som den officiella ideologin satte för kvinnors gärning utmanades allt mer mot 1800-talets slut. Industrialisering och inflyttning till städerna ryckte undan förutsättningarna för den ordning som i bondesamhället tillhörde överlevnadsvillkoren. I början av 1860-talet uppmärksammades
problemen med det överskott på kvinnor i befolkningen, som lett till att ett växande
antal ogifta kvinnor tvangs prostituera sig för sin försörjning. Detta var bakgrunden
till de förslag som väcktes om att utvidga kvinnors verksamhetsområden så att de
skulle kunna försörja sig på ett hedervärt sätt (Hammar 1999). År 1864 gav en ny
näringslagstiftning ogifta kvinnor möjlighet att starta egna småföretag, som en butik
eller en syateljé (Ohlander och Strömberg 1996). När industrialiseringen av Sverige
kom igång på allvar på 1870-talet fick många kvinnor arbete i industrin. Genom
expansionen ökade efterfrågan på billig arbetskraft. Från år 1873 kunde kvinnor
också få lägre statliga tjänster, som exempelvis telefonist eller postkassörska. Ofta
skedde dock kvinnors begynnande yrkesverksamhet i egna sfärer, i kvinnodominerade industrier, hantverk och tjänstemannasysslor (Hirdman 1992). För gifta kvinnor var regleringen av livet starkare än för ogifta. År 1845 hade lika arvsrätt för
män och kvinnor införts och året efter infördes rätt för änkor, frånskilda eller ogifta
15
Pleijel (1970) ser det svenska bondesamhället som genomsyrat av hustavlans ideologi. Det är dock
omdiskuterat vilket genomslag som hustavlans tänkande hade inom olika samhällsskick och i olika
skeden. För en översikt över debatten med ytterligare referenser, se Möller 1997:137–140.
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kvinnor att arbeta inom hantverk och viss handel. En gift kvinna med egen inkomst
hade dock inte rätt att själv disponera pengarna fram till år 1874. Inte förrän 1921
blev en gift kvinna formellt myndig medborgare i och med införandet av den allmänna rösträtten. Särskilt i borgarklassen levde idealet kvar att den gifta kvinnans
kallelse begränsades till hemmet.
Även religionen erbjöd under 1800-talet vissa arenor för överskridande av de
traditionella rollerna. Genushistorikern Inger Hammar pekar på hur tidiga förespråkare för kvinnors emancipation förstod att använda sig av en omtolkning av den
lutherska teologin för att skapa utrymme för förändringar. Rent konkret kunde
kvinnor genom engagemang i filantropin utvidga den privata sfären, utöver den
egna familjen och det egna hushållet (Hammar 1999). I praktiken kom på detta sätt
filantropin och den tidiga diakonin att fungera som arenor som utvidgade kvinnors
sfär i riktning mot offentligheten. Vid Ersta diakonissanstalt utbildades vid 1800talets mitt både sjuksköterskor och lärarinnor (Iverson 1988). Mot 1800-talets slut
kunde kvinnor få kyrklig tjänst som diakonissor, missionärer och även organister.
Däremot fanns ingen möjlighet till högre teologiska studier.
De beskrivna genusrelaterade samhällsförändringarna ägde rum parallellt med
de religiösa förändringar som beskrivits i kapitel två och som innebar successiv
upplösning av religionens tidigare officiella ställning. Även dessa förändringar hade
genusrelaterade konsekvenser, genom att den gamla ordningen burits upp av husfaderns centrala roll, både i hem och samhälle. Däremot stod kvinnorna för viktiga
delar av den muntliga religiösa traditionsförmedlingen. Kvinnorna förmedlade
bönetraditionen både i hemmet och i socknen och hade i kraft av sitt ansvar för
barnen också ett särskilt ansvar i att föra den religiösa traditionen vidare (Johansson
1998). Som har konstaterats ovan fanns inga könsskillnader i de studerade generella
förändringarna i fråga om nattvards- och husförhörssed mot 1800-talets slut. Frånvaron av könsskillnader har sannolikt att göra med den integrerande och legitimerande samhällsroll som kyrkan hade, vilken bars upp av män. Det var emellertid
hela detta system som hotades av den pågående samhällsförändringen.

6.1.1 Kvinna i folkhem och folkkyrka
Industrisamhället födde nya gemenskaper, med individens autonomi och fria val
som förutsättning. Det personliga engagemanget blev en förutsättning för dessa nya
framväxande offentligheter. Detta innebar något väsensnytt för kristen tro och
praxis, genom att religionen successivt började uppfattas som något medvetet och
valbart. I de religiösa väckelserörelserna formade människor med likartad tro nya
gemenskaper. Väckelsens religiösa individualism kom tillsammans med upplysningens naturrättsliga doktriner och de socialistiska rörelsernas jämlikhetsideal att
bidra till ett framväxande kvinnomedvetande (Banks 1981).
För den gamla enhetskyrkan innebar den nya tiden en kris. Dess roll som sammanhållande band i samhället hade ryckts undan, liksom stora delar av basen för
traditionsförmedlingen. Den nya situationen avspeglades också i förändringarna i
kvinnorollen. Kvinnans traditionella religiösa roll i hemmet var under upplösning,
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samtidigt som hon ännu inte hunnit erövra en offentlig roll inom ämbete eller teologi. Genom den mer generella diskussionen om kvinnors rätt till statliga tjänster
väcktes i början av 1920-talet frågan om kvinnors möjlighet att vigas till präster.
Namnkunniga kvinnor som Lydia Wahlström talade för denna tanke, som dock
avvisades av kyrkans ledning (Rengmyr 1982). Det skulle dröja fram till 1950-talet
innan frågan på allvar väcktes på nytt. Andra möjligheter till kyrklig anställning
erbjöds inte heller i nämnvärd omfattning. Att tillskapa avlönade tjänster för kvinnor var en huvudfråga när Sveriges kyrkliga kvinnoråd bildades på 1940-talet.
I nära anslutning till väckelserörelserna hade dock ett starkt kvinnligt religiöst
frivilligengagemang växt fram, bland annat på diakonins område. Likaså erbjöd ett
växande antal syföreningar möjligheter för kvinnor att hitta en religiös roll på gränsen mellan privat och offentligt. Det var som frivilligarbetare som kvinnor var
aktiva inom Svenska kyrkan. Ett exempel är syföreningarna, som hade växt till en
kvinnlig inomkyrklig folkrörelse.16 År 1959 samlade knappt 5800 syföreningar och
kretsar 132.000 medlemmar. Deras arbete resulterade i drygt tio miljoner insamlade
kronor, vilket var nästan lika mycket som samtliga kollekter inom kyrkan inbringade samma år (Sjöqvist et al. 1974).
Med framväxten av de stora folkrörelserna hade successivt en ny enhet skapats
kring nationen och kring den politiska idén om folkhemmet, som beskrivits i kapitel 2.
Yvonne Hirdman använder begreppet genuskontrakt för att beteckna tidens rådande
sociala normsystem avseende kön, ett normsystem som kunde ta sig olika uttryck
och som det var möjligt att förhålla sig till på olika sätt, men som ändå genomsyrade samhället på olika nivåer. Folkhemmet byggde på ett fortsatt särartstänkande, där
ansvaret var uppdelat efter kön. Hirdman kallar detta för husmoders- eller hushållskontraktets tid (SOU 1990:44, Hirdman 1992, Hirdman 2000). Kontraktet hade
slutits av män, som såg det som sitt ansvar att sköta det stora hushållet, medan de
tillskrev kvinnorna fortsatt ansvar för det lilla hushållet. Kontraktet utgick från tanken om en manlig familjeförsörjare, vilket var den dominerande modellen för dem
som hade råd. Idealets dominans märks av att gifta kvinnor som yrkesarbetade
under denna tid fortfarande kallades för ”yrkesarbetande husmödrar”. Det var först
under 1960-talet som den tvåförsörjarmodell, som nu dominerar, på allvar började
introduceras i Sverige.
Den svenska välfärdsnationens framväxt inom ramen för folkhemstanken innebar en möjlighet för den gamla enhetskyrkan att legitimeras på ett nytt sätt, som en
nationell ”folkkyrka”. Tanken om den religiöst motiverade folkkyrkan var ett
uttryck för kyrkans önskan att finna en ny roll i det moderna samhällsbygget, en roll
som också bjöd den framväxande frikyrkligheten motstånd. Medan frikyrkorna
byggde på individens fria val, låg tonvikten i folkkyrkan på nådeserbjudandet riktat
till alla individer bosatta i riket. Precis som folkhemstanken byggde folkkyrkotänkandet på en paternalistisk grundstruktur, med en stark faderlig ledare (statsminister, ärkebiskop) som såg till hela folkets (hushållets) väl.
16

Syföreningarna inom Svenska kyrkan är för närvarande föremål för en historisk studie av Cecilia
Wejryd, inom ramen för projektet Sy för livet! Svenska kyrkans syföreningar 1844–2004.
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Som beskrivits i kapitel två var det en organisation efter myndighetsmodell som
gick segrande ur striden på kyrkomötet 1930. Vägvalet stärkte prästernas ställning
som de kyrkliga kommunernas specialister på religion, medan lekfolkets inflytande
garanterades genom partipolitiska val. Därigenom kom prästerna, vid denna tid
endast män, att få en starkare ställning än vad som sannolikt blivit fallet i en folkrörelsemodell. Därtill kom att de föreningar för exempelvis diakoni och mission,
som hade engagerat många kvinnor under 1900-talets första decennier, hamnade
helt utanför den nya beslutsstrukturen. Åtskillnaden mellan en offentlig manlig och
en mer privat kvinnlig sfär i kyrkan kom därmed att befästas, om än i ny gestalt
(Thidevall 2000).
Analogt med Hirdmans analys av det genuskontrakt som dominerade folkhemmet under denna period föreslår vi därför att perioden fram till 1950-talet betecknas
som frivillighetskontraktets tid inom kyrkan. Kyrkans liv förutsatte omfattande
frivilliginsatser i det tysta från kvinnors sida, utan koppling till ett motsvarande
formellt inflytande.

6.1.2 Från husmor till jämställd medborgare
Det tidiga moderna genuskontraktet i både kyrka och samhällsliv byggde på en
arbetsdelning präglad av ett fortsatt särartstänkande. Det fanns ett offentligt hushåll,
där mannen som familjeförsörjare bar huvudansvaret och det fanns ett privat hushåll, där kvinnan som omsorgsgivare bar huvudansvaret. Samtidigt bidrog det
moderna samhällets jämlikhetstänkande, sammanfattat i tanken om alla medborgares lika rätt, till att skapa förutsättningar för kvinnor att inta allt fler positioner som
tidigare varit förbehållna män. Hirdman talar om ett jämlikhetskontrakt, som
successivt tar över från 1960-talet och framåt. Huvudorsaken till förändringen var,
som under 1800-talet, ekonomisk. Det var slöseri att inte använda kvinnors arbetskraft i en expanderande ekonomi (Hirdman 1998). Men förändringen hade också en
emancipatorisk sida. Efter hand hade kvinnor i Sverige under 1900-talet erövrat det
moderna industrisamhällets olika arenor, och framför allt då med inriktning på
utbildning och yrkesarbete. Dessa emancipatoriska drag blir tydligare under den
period som inleds på 1970-talet. Normsättningen hade då svängt ytterligare. Fokus
hade vridits mot kvardröjande ojämlikhet och ett jämställt ideal började formuleras,
bland annat i lagstiftningen. Det svenska samhället år 2000 utgår från både man och
kvinna som försörjare. Särlagstiftning som tar speciell hänsyn till kvinnors situation
har försvunnit.
Den beskrivna förändringsprocessen kan se ut som en enkelriktad rörelse mot
emancipation, där kvinnor successivt blivit en del av det moderna samhällets olika
offentligheter, och framför allt då av arbetslivet, på samma villkor som männen. Det är
också detta perspektiv som gett Sverige ett internationellt rykte som en kvinnovänlig välfärdsstat (Hernes 1987). Vid närmare granskning blir emellertid bilden mer
komplex (Borchorst – Siim 2002). Gamla genuskontrakt har inte försvunnit, utan
snarare omförhandlats till nya lösningar, präglade av en kvarblivande kraftig könssegregering av både avlönat och oavlönat ansvar för vård och omsorg. Kvinnors in-
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träde på arbetsmarknaden har i hög utsträckning skett med bevarade traditionella
roller. I vissa avseenden har den privata sektorn helt enkelt vidgats ut i offentligheten, när kvinnor blivit avlönade omsorgsgivare i den offentliga sektorn. På arbetsmarknaden i stort märks vid sekelskiftet 2000 en tydlig horisontell könssegregering,
mellan olika sektorer av arbetslivet. Kvinnor är numerärt dominerande (> 80 %) på
lägre nivåer inom sektorer med ansvar för barn, sjukvård och social omsorg. Samtidigt dröjer den vertikala könssegregeringen kvar, särskilt inom exempelvis akademi
och finansvärld, där de högsta positionerna fortfarande är nästan helt reserverade
för män. Kritik riktas också mot kvardröjande löneskillnader (SOU 1998:6).

6.1.3 Från syförening till biskopsstol
De genusrelaterade förändringarna inom kyrkan under 1900-talets andra hälft har på
ett liknande sätt varit fokuserade på yrkesarbetet. Det traditionella frivilligengagemanget har däremot minskat, framför allt till följd av att cirka 80 % av kvinnorna i
Sverige idag yrkesarbetar.17 Från 1990 till år 2000 sjönk exempelvis antalet syföreningar från drygt 4000 till drygt 3000. Antalet medlemmar i föreningarna sjönk från
81.000 till 55.000 och de insamlade medlen sjönk från 58 till 47 miljoner (Svenska
kyrkans statistik). Prästfrun, som tidigare stod för en oavlönad insats av stor betydelse för kyrkan, har nästan helt försvunnit. Den traditionella prästfrurollen var
varken förenlig med kvinnors ökade yrkesarbete, eller med rollförväntningarna hos
den växande andelen män gifta med kvinnliga präster.
Antalet anställda kvinnor inom kyrkan har istället ökat kraftigt. Ett flertal yrkeskategorier, exempelvis diakon, församlingspedagog, församlingsassistent och barntimmeledare, domineras av kvinnor (KsSkr 2004:6). Detta betyder att den horisontella könssegregeringen inom arbetsmarknaden som helhet väl återspeglas också på
den kyrkliga arbetsmarknaden. Kvinnor dominerar (> 80 %) inom professioner
inriktade på barn, ungdomar och diakoni, alla med förhållandevis låg grad av formell makt. Andelen kvinnor av präster i aktiv tjänst inom Svenska kyrkan var år
2002 34 % (KsSkr 2004:6). Det betyder att kvinnor fortfarande är underrepresenterade, i den mening som blivit den gängse i svensk jämställdhetspolitik, nämligen
när andelen av ettdera könet understiger 40 %. Går vi högre upp i hierarkin är
andelen kvinnor lägre. Av kyrkoherdarna var vid samma tidpunkt endast 17 %
kvinnor. Samtidigt har kvinnor inom den kyrkliga arbetsmarknaden också rört sig
vertikalt uppåt och erövrat ledande ställningar. Av tretton domprostar var år 2002
två kvinnor och av de fjorton biskoparna var två kvinnor. Dessa två hade tillsatts
1997 respektive 1998, alltså under de allra sista åren på 1990-talet. I biskopsutnämningarna efter år 2000, som alltså administrerats av kyrkan själv, har ännu inte
(augusti 2004) någon kvinna utsetts.
Den som inte accepterar att samarbeta med en kvinnlig präst kan inte bli prästvigd i Svenska kyrkan enligt skärpta regler från 1990-talet. En undersökning år
1998 visar dock att en fjärdedel av de manliga prästerna fortfarande var motstån17

Uppgiften från SCB grundas på kvinnor 20–64 år som står till arbetsmarknadens förfogande.
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dare till kvinnor i ämbetet (Bäckström 2001b). Argumenten mot kvinnor i ämbetet
grundas teologiskt på tolkningar av Bibel och tradition. Men kyrkans relation till
staten har inte heller varit utan betydelse i sammanhanget. I synnerhet i de diskussioner som föregick beslutet år 1958 blev motståndet mot kvinnor i ämbetet något
av en symbolfråga för kyrkans självständighet gentemot staten (Ralfnert 1988).
Denna antagna koppling mellan statligt inflytande och kvinnors intressen har också
väckt en rädsla att kyrkans skiljande från staten skulle få negativa konsekvenser för
kvinnor. Före år 2000 hade regeringen rätt att fatta det slutliga avgörandet i tillsättandet av biskop och domprost, och kunde då väga in jämställdhetsskäl, en möjlighet som man använt sig av i vissa sammanhang. Redan hotet om regeringsbeslut
ovanifrån kunde fungera som en effektiv påtryckning för en kyrka som ville markera sin självständighet genom att själv fatta besluten.
Det kvardröjandet motståndet kan vara en förklaring till att andelen kvinnor i
prästämbetet, och då särskilt i kyrkoherde- och biskopsfunktioner, utvecklats långsammare än i den demokratiska strukturen. En annan förklaring kan vara att ämbetets långa tradition som enkönat manligt, på olika sätt präglat utformningen av
prästrollen (Hansson 1992, 1996, Beckman 1998). Från och med år 2000 utgör ett
av tradition kvinnodominerat yrke, nämligen diakonens, formellt en del av kyrkans
vigningstjänst. Med tanke på att nio av tio diakoner är kvinnor betyder det en kraftig och plötslig formell ökning av antalet kvinnor i den kyrkliga vigningstjänsten. I
fråga om inflytande får ändringen viss betydelse, genom diakonernas representation
i domkapitlen. Någon mer omfattande ökning av diakonernas formella makt innebär
dock inte förändringen. Däremot kan det ligga en psykologisk betydelse i att ett
kyrkligt uppdrag, som utformats av och för kvinnor i Sverige under de senaste 150
åren, uppvärderas och får ett tydligare teologiskt erkännande (jfr Brodd 1999).
En väg till inflytande för kvinnor i kyrkan som visat sig vara snabbare än
ämbetsvägen är den demokratiska beslutsstrukturen. Mot 1900-talets slut var andelen kvinnor och män i kyrkans demokratiska beslutande församlingar förhållandevis
jämn, även om det funnits en tydlig kvardröjande tendens att män dominerat på
beslutsnivåer med stort ekonomiskt inflytande. År 2004 bestod kyrkoråden/kyrkonämnderna i landet till 56 % av kvinnor. Däremot hade bara 35 % en kvinna som
ordförande. Samtidigt fanns 44 % kvinnor i stiftsfullmäktige och 40 % i stiftsstyrelser. I kyrkomötet var andelen kvinnor 47 % och i kyrkostyrelsen 40 % (KsSkr
2004:6).
I det demokratiskt valda kyrkomötet har jämställdhetsfrågor väckts vid ett flertal
tillfällen. Efter ett omfattande utredningsarbete antog kyrkomötet 1995 en skrivelse
där jämställdhet principiellt bejakades. Vissa åtgärder vidtogs för att öka jämställdheten i den kyrkliga beslutsapparaten (StSkr 1995:509). Detta skulle kunna tas som
en markering av ett nytt genuskontrakt på jämställdhetens grund också i kyrkan, om
än decennier efter samhället i stort.
De kyrkotillhörigas engagemang har varit större bland kvinnor än bland män
under 1900-talets andra hälft, med avseende på exempelvis gudstro, regelbunden
bön, bibelläsning, men också deltagande i offentliga gudstjänster och körsång
(Hamberg 1988, 1992, Bromander 2002). Härvidlag följer Sverige ett mönster som
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visat sig karakteristiskt för hela Västeuropa (Walter och Davie 1998). Kvinnor har
också i något högre grad än män visat sig kvarstå som medlemmar i kyrkan, även
efter relationsförändringen år 2000. Cirka 60 % av de som lämnar kyrkan är män,
medan 60 % av de som ansluter sig är kvinnor. Undersökningar av orsaken till
människors utträden visar att det formella beslutet är resultatet av en lång process
(Bromander 200). Till de viktigare utlösande faktorerna hör ekonomin. Kyrkoavgiften är procentuell och ger ett större utfall för den i familjen som har högst
inkomst. Om en person i en familj av ekonomiska skäl överväger att lämna kyrkan
skulle alltså de kvardröjande inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor göra det
mer troligt att mannen lämnar. Ytterligare en förklaring till kvinnors marginellt
högre kvarstående kyrkotillhörighet kan också ligga i ett större personligt engagemang, eventuellt kopplat till ett generellt sett större ansvar från kvinnors sida för
religiös och kulturell traditionsförmedling.
Sammanfattningsvis visar 1900-talet en svårtydd och delvis motsägande bild av
en kyrka som å ena sidan i hög grad burits upp av kvinnors frivilligarbete, vilket i
växande grad övergått i lönearbete, och å andra sidan rymt ett intensivt och långvarigt motstånd mot ett inlemmande av kvinnor i den formella ledningsfunktion
som prästämbetet utgör. Detta motstånd har också inneburit ett hinder för kvinnor
att få ett inflytande som motsvarar det engagemang som de har representerat. Tydligt är dock att kvinnor fått en ökad möjlighet till formell makt inom Svenska kyrkan under 1900-talets andra hälft, genom en större representation bland kyrkans
anställda, genom tillträdet till präst- och biskopsämbetet och genom ökad representation i den demokratiska organisationen. Antagandet av en särskild skrivelse om
jämställdhet och skärpta restriktioner i mitten av 1990-talet mot dem som inte
accepterar kvinnor som präster markerar den successiva acceptansen av ett nytt
kontrakt på jämställdhetens grund.
Under 1990-talet har diskussionen kring jämställdhet i det svenska samhället
vidgats till att gälla mångfaldsfrågor i bredare mening. Lagar mot diskriminering
har införts också i fråga om exempelvis etnicitet, funktionshinder och sexualitet. I
takt med detta har också kyrkans ansvar förtydligats i förhållande till språkliga
minoriteter som samer och finskspråkiga, liksom till människor med funktionshinder. Likaså diskuteras kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer och homosexuellas situation inom kyrkan (Homosexuella i kyrkan 2003).

6.2 Kvinnor som traditionens bevarare och förnyare
Kyrkornas världsråd visar i en rapport att mycket av det som ovan sagts om kvinnors situation inom Svenska kyrkan också är giltigt i ett bredare ekumeniskt och
globalt perspektiv. Att kvinnor i hög grad är bärare av religionen i vardagen, men
samtidigt har svårt att nå formell makt i kyrkorna är ett återkommande mönster
internationellt sett (Living Letters 1997). Den ovan återgivna utvecklingen talar
emellertid för att Svenska kyrkan utgör ett exempel på en kyrka där kvinnor nått
förhållandevis hög grad av inflytande. Frågan är hur detta påverkar kyrkans sätt att
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gestalta sitt uppdrag. Under 1970-och 1980-talen nådde den framväxande feministteologiska debatten Sverige. Också i Sverige började alternativ formuleras till den
traditionellt manligt dominerande teologin (Gustafsson, J. 2001). En debatt kring
inklusivt språk i gudstjänsten initierades. Kritik framfördes mot att Gud i gudstjänsten endast benämns med maskulint genus och att språket i böner och psalmer
avspeglar en androcentrisk ordning (Beckman 2003).
Under 1990-talet och i anslutning till det av Kyrkornas världsråd proklamerade
årtiondet Kyrkor i solidaritet med kvinnor 1988–1998 genomfördes specialgudstjänster av, för och med kvinnor i olika kyrkliga kvinnorörelsesammanhang. Ett antal
sådana alternativt utformade gudstjänster har studerats inom projektet (Beckman
2001). De studerade gudstjänsterna har tillkommit spontant, som resultat av konkreta
behov i specifika sammanhang. Ett exempel kan vara en gudstjänst som tillkommit för
att upprätta människovärdet för kvinnor som utsatts för misshandel. När deltagarna
gemensamt format en gudstjänst med utgångspunkt i sina egna behov har det visat
sig omöjligt att välja vissa psalmer, men också vissa böner och bibeltexter, som
exempelvis lyfter fram Gud som maskulint personifierad härskargestalt.
Den ökade representationen av kvinnor som präster eller pastorer, men också i
andra ledningsfunktioner, har tydligt underlättat tillkomsten av de studerade gudstjänsterna. Trots att de på olika sätt avvikit från gängse mönster har gudstjänsterna
till största delen haft en institutionell prägel, så till vida att de flesta firats i kyrkorum. De har också i de allra flesta fall rymt en nattvardsmåltid, ett liturgiskt
moment som kan sägas ha en hög grad av institutionellt symbolvärde. Gudstjänsterna kan alltså ses som exempel på ganska radikala förändringar, som kunnat
genomföras inom den befintliga institutionella strukturen, just i kraft av kvinnors
förändrade ställning.
I studien sammanflätas en könsteoretisk, en liturgiteoretisk och en ecklesiologisk diskussion. Bland annat diskuteras huruvida förändringarna i jämförelse med
den dominerande liturgiska traditionen ska förstås som bundna till genus. Tanken
att förändringarna skulle vara uttryck för särskilda kvinnliga egenskaper tillbakavisas. Däremot visar analysen att förändringarna i förhållande till den dominerande
liturgiska traditionens mönster kan förstås som uttryck för motsättningar relaterade
till genus och makt. Hit hör exempelvis tydliga markeringar av kvinnors människovärde, explicita avståndstaganden från våld och övergrepp och en betoning av rättviseaspekter av kristen tro.
Ur sociologiskt perspektiv kan de studerade gudstjänsternas innehåll ses som
relaterade till de bredare värderingsförskjutningar inom befolkningen som beskrivs
på annan plats. Genom att kvinnor visar högre grad av religiöst engagemang, samtidigt som de i lägre grad varit bundna av institutionella kyrkliga positioner, kan de
på ett speciellt sätt bli bärare av dessa förändringar i den kyrkliga kontexten. Undersökningar visar också att svenska präster, och i högre grad då kvinnor än män,
också präglas av dessa värderingsförändringar (Bäckström 2001). Karakteristiskt
för gudstjänsterna har varit att man arbetat med helheten i det liturgiska skeendet,
från yttre form till innehåll och språk. Gudstjänsterna har haft en icke-hierarkisk
karaktär så till vida att många personer har varit med och utformat dem. Ledarska-
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pet har delats och ofta har man samlats i cirkel och på sätt som möjliggjort interaktion mellan deltagarna, genom exempelvis växelläsningar, dans och symbolhandlingar. Allt detta stämmer väl med de allmänna iakttagelser som gjorts inom
projektet med avseende på auktoritetsförskjutningen från kollektiven och de offentliga auktoriteterna till individen.
I gudstjänsterna är det emellertid inte bara auktoriteter på det mänskliga planet
som ifrågasatts. Också gudsbilden har blivit mindre auktoritär. Tonvikten har snarare lagts vid upprättelse, rättvisa och försoning än vid människans synd och skuld.
Guds immanens och närvaro i nuet har betonats mer än transcendens och försoningsskeende i historien. Likaså har bibelordets ställning som absolut auktoritet
ifrågasatts, exempelvis genom att få texter lästs, att stor vikt lagts vid tolkningen,
som också breddats så att fler personer tagit del i den. När nattvard firats har betoningen legat på gemenskap och rättvisa snarare än åminnelse, offer och försoning.
Jämfört med officiella gudstjänstböcker har språket varit djärvare, framför allt
genom att grammatiskt feminint genus använts i talet om och till Gud, men också
genom att feminint och maskulint genus om Gud kunnat blandas i en och samma
gudstjänst, ibland till och med i en och samma text eller sång. Så till vida har
stereotyp genusrelaterad symbolik för relationen mellan Gud och människa destabiliserats och bitvis ifrågasatts. Grammatiskt feminint genus och kvinnliga metaforer har särskilt kopplats till gestaltningar av Guds närvaro och immanens.
Projektets iakttagelser med avseende på de studerade gudstjänsterna stämmer
alltså väl med de värderingsmässiga förändringsmönster som ovan beskrivits i mer
generella termer. Samtidigt som gudstjänsterna haft en tillfällig och kontextuell
karaktär framträder också mönster, som kan kännas igen från motsvarande typer av
gudstjänster som dokumenterats i andra delar av världen (Berger T. 2001). De studerade gudstjänsterna kan på detta sätt ses som del av en större och världsvid rörelse för liturgisk förändring, som i hög grad bärs av kvinnor. Denna ”feministiska
liturgiska rörelse” har också fått institutionellt stöd och legitimering ekumeniskt,
genom det nämnda kvinnoårtionde som proklamerats av Kyrkornas världsråd. Den
beskrivna rörelsen kan därmed ses som exempel på den typ av transnationella rörelser som blir bärare av en innovativ kraft när traditionella gränser förskjuts (Giddens
1998, Eisenstadt 2000).
Studien ger därmed exempel på hur kvinnor blir bärare av en mer generell religiös värderingsförändring och en innovativ resurs i frågor som har med gudstjänstens relevans att göra. Detta kan relateras till projektets övergripande iakttagelser
om religionens nya funktion som en arena mellan stat och människa, samt mellan
det offentliga och det privata. På annan plats i denna rapport framhålls att religionen
som sådan arena har en dubbel funktion, genom att å ena sidan bidra till transcendens och visa mot värden som överskrider nutid och vardag, och å andra sidan fungera immanent och meningsskapande. Denna funktion utövas i tjänstesamhället i
relation till en individ som är sin egen auktoritet och väljer ur ett pluralistiskt utbud
av religiösa föreställningar, riter och traditioner.
Den beskrivna rörelsen har fått sin kraft av de deltagande kvinnornas förankring i
kyrkan som institution, som fungerat transcenderande i förhållande till det modernt
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pluralistiska värderingssammanhanget. Samtidigt rymmer den studerade rörelsen
innehållsliga nytolkningar i förhållande till den kyrkliga traditionen. Förändringen
kan ecklesiologiskt förstås som härrörande inifrån traditionen själv, som ett led i en
pågående omtolkningsprocess. Så till vida är de gestaltningar av en kyrka buren av
kvinnor. Samtidigt kan förändringen sociologiskt förstås som ett exempel på de
dedifferentierings-processer som Paul Heelas (1998) talar om. Det rör sig om en
reaktion mot religionens specialisering, genom ett sökande efter nya helheter.
Kvinnorörelsen som global rörelse hämtar i det aktuella fallet kraft ur kyrkan som
global företeelse. Denna inspiration förs tillbaka in i och utmanar gränserna för en
svensk kyrka, som under decennier blivit tillbakaträngd till en specifik religiös
sektor i ett allt mer specialiserat samhälle.

6.3 Kvinnors fulla mänsklighet
Hittills har kapitlet tecknat bilden av en successiv rörelse mot ökad emancipation
för kvinnor i både kyrka och samhälle. De nya positioner kvinnor uppnått har också
öppnat vägen för kvinnor som bärare av förnyelse. Vi övergår nu till en framtidsdiskussion med utgångspunkt i två delvis motsägelsefulla påståenden kring genus
och religion. Båda rymmer viktiga perspektiv på den sociala och religiösa förändring som pågår i Sverige, samtidigt som de också avspeglar svårigheterna för kyrkan att fullt ut integrera de principer om jämställdhet som formellt bejakats.
Det första påståendet är att kvinnorna i kyrkan i hög grad varit ”de andra”,
undantaget. Kvinnor är annorlunda och avvikande i förhållande till en dominerande
manlig norm. Tanken om kvinnan som ”den andra” har, allt sedan Simone de
Beauvoirs bok Det andra könet (1949), haft ett enormt inflytande på debatten om
genus, också inom kyrkan. Den feministiska teologi som växt fram från 1970-talet
och framåt har varit helt beroende av denna tes, som feministiska teologer funnit
rikliga vittnesbörd på i kyrkans historia (jfr Daly 1975). Feministisk teologi har
successivt fått genomslag också i Sverige (Bardh et al. 1979). Exempel har lyfts
fram på hur kvinnor fått bära skulden för att synden kom in i världen. Bilder av
”horan” eller ”synderskan” har fått symbolisera en fallen mänsklighet. Kvinnor har
inte heller haft samma tillträde som män till kyrkans offentlighet. Vi kan sammanfatta dessa påståenden som ett underordningsparadigm, som påtalats och ifrågasatts
av feministisk teologi. Mot detta har feministisk teologi ställt normen om kvinnors
fulla mänsklighet (Ruether 1983). Enligt denna princip kan det som förnekar eller
förminskar kvinnor som människor inte antas härröra från Gud. Feministiska teologer har också argumenterat för att kvinnors fulla människovärde måste avspeglas i
gudsbilden. Kvinnor kan i lika mån som män – men också med samma begränsningar – symbolisera det gudomliga (Johnson 1992).
Alla delar emellertid inte analysen av kvinnor som underordnade i kyrkan fullt
ut. Istället har påståenden formulerats om att kyrkan är på väg att feminiseras (jfr
Beckman 1998). Enligt denna tanke utgör kvinnor snarare norm och måttstock i det
kyrkliga livet. För detta talar att kvinnor under den tidsperiod som diskuterats i
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detta kapitel numerärt och kvalitativt fått en allt starkare och mer offentlig roll inom
kyrkan. På ett helt nytt sätt framträdde kvinnor mot 1900-talets slut som officiella
bärare av den dominerande traditionen. Inom många kyrkliga yrkesgrupper är kvinnor i majoritet, precis som inom andra välfärdssektorer som vård, skola och
omsorg. En stadigt växande andel av prästerna utgörs av kvinnor. Därtill kommer
att kvinnor och feminint genus av tradition symboliserat mänskligheten och kyrkan
i relation till en maskulint personifierad Gud (jfr Ruether 1979, Eriksson 1995). Allt
detta talar för att kvinnor i åtminstone någon mening har en normerande roll i
kyrkan. Vi kan tala om detta som ett feminiseringsparadigm.
De båda analyserna behöver inte nödvändigtvis vara motstridiga. Men beroende
på om analysen bygger på ett underordningsparadigm eller ett feminiseringsparadigm tenderar framtidsbilderna i den kyrkliga debatten att gå vitt isär. Vissa talar
om en feminisering, med successivt allt starkare numerär dominans av kvinnor.
Kyrkan förväntas bli en kvinnlig samhällssektor i paritet med vård och skola
(Bäckström et al. 1994). Andra röster varnar, utifrån ett underordningsparadigm,
istället för backlash och pekar exempelvis på det kvardröjande motståndet mot
kvinnor som präster (Dagens Nyheter 2003-06-18). Ur detta perspektiv handlar det
snarare om att kyrkan riskerar att bli en marginaliserad sektor dit de personer söker
sig som står mest främmande inför den svenska jämställdhetspolitiken.

6.3.1 Kvinnor, sekularisering och religiös normalitet
Flera olika förändringsprocesser har påverkat religionens förutsättningar under
1900-talet. Kunskapsspecialiseringen har begränsat religionens sfär till en egen
sektor, med ansvar för medborgarnas religiösa behov. Auktoritetsförskjutningen
från offentlighet och kollektiv till enskilda individer har inneburit en ökad grad av
religiös pluralism och en privatisering av religionen. Båda dessa förändringar rymmer en genusdimension, som talar för det nämnda feminiseringsparadigmet.
Enligt teorin om genussystem och genuskontrakt är föreställningar om normaliteten i samhället relaterade till manligt kön. Män förväntas vara bärare av normen,
som i sin tur genereras av mäns beteende. I det svenska bondesamhället bar en
manligt dominerad och offentlig religion upp denna samhällets normalitet. Att upprätthålla familjens religiösa plikter, om än minimala, ingick i husfaderns roll. Kvinnan hade också en religiös roll, men då i huvudsak i hemmet och i relation till barnen. Under industrisamhällets epok avvecklades mannens ansvar för religionen
successivt, i takt med att religionens offentlighet trädde tillbaka. Mer frivillig och
mer privat försköts religionen till att bli mer och mer av en kvinnlig sfär.
Successivt har religionen under 1900-talet blivit något som avviker från det
moderna samhällets manliga normalitet. Genom konstruktionen av religion som
förknippad med kvinnor och kvinnlighet har dess karaktär av undantag förstärkts.
Litteraturvetaren Nina Björk visar i boken Sireners sång (1999) hur den etablerade
berättelsen om den svenska moderniteten konstruerats utan kvinnor. När kvinnan
försvann ur berättelsen försvann också aspekter som gått förlorade i den moderna
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högteknologiserade och rationella världen – det sinnliga, romantiken och skönheten, men också religionen.
Björk vill skriva in kvinnan i berättelsen om moderniteten och gör det som litteraturvetare framför allt med utgångspunkt i skönlitterära verk. I förhållande till
denna boks tema väcks snarare frågan vad som händer om kvinnan på ett nytt sätt
skrivs in i berättelsen om religionen i moderniteten. Ett stort antal undersökningar,
däribland den vi redovisar i kapitel 4, visar en relativt sett högre närvaro av religiösa föreställningar och beteenden bland kvinnor än bland män. Ur ett sekulariseringsteoretiskt perspektiv har detta fenomen kommit att betraktats som en fördröjning, alternativt ett undantag som krävt förklaring. En lång rad psykologiska och
sociologiska studier har genomförts i europeisk kontext med utgångspunkt i frågan
varför kvinnor tenderar att avvika från den manligt präglade normen för den
moderna människa som lämnat religionen bakom sig. Förklaringar till kvinnors
religiositet har sökts i allt från kvinnors relativt sett större utsatthet, till kvinnors
biologiska närhet till födandeprocessen och socio-kulturella ansvar för medmänsklig omsorg (Walter och Davie 1998). Svensk forskning har också framhållit socialisationens betydelse, där flickor genom fostran och förväntan utvecklar en högre
grad av religiöst intresse och beteende än pojkar (Gustafsson 1997).
Som beskrivs i kapitel 8 har religionssociologer som Peter Berger under senare
år ifrågasatt automatiken i relationen mellan modernisering och sekularisering,
bland annat genom att peka på att diskussionen haft en eurocentrisk förutsättning
(Berger 2001). Det som sker i Europa förväntas förr eller senare ske i resten av
världen. Grace Davie har fört diskussionen vidare genom att visa på behovet av
djupare förklaringar sökas till de uttryck religionen idag tar sig i Europa (Davie
2002). Genom att ta fasta på detta ifrågasättande av det sekulariseringsteoretiska
paradigmet vill vi i boken fördjupa förståelsen av de religiösa förändringsprocesserna i ett land som Sverige, som ofta betraktats som exemplet framför andra på
relationen mellan modernitet och sekularisering. Snarare än som en sådan rätlinjig
sekularisering tolkar vi förändringsprocesserna så att religionen i Sverige tar sig nya
uttryck med nya sociala förutsättningar. Analogt vill vi här väcka frågan huruvida
den sekulariseringsteoretiska debatten, genom att inte tillräckligt uppmärksamma
genus som förklaringsfaktor, förbisett väsentliga aspekter.
På samma sätt som studiet av religion i världen inte självklart behöver utgå från
Europa som norm menar vi att studiet av religionens funktion inte självklart måste
utgå från män som den norm som kvinnor utgör ett undantag från. I anknytning till
Grace Davies forskning förefaller kvinnor i högre grad än män, även i Sverige, att
utgöra vikarierande bärare av kulturens religiösa minne (Davie 2000). Kanske är
det, frågar vi oss, i själva verket bilden av den sekulariserade moderne mannen som
utgör ett undantag från den religiösa normalitet som kvinnor på ett mer kontinuerligt sätt fortsatt att representera i det svenska samhället under hela 1900-talet?
Frågan öppnar för alternativa sätt att fundera kring religionens roll i det ingående
2000-talet. Likaså öppnar den för nya frågor om kvinnors respektive mäns roll i
dessa förändringsprocesser.
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Den självklarhet med vilken mannen gjorts till utgångspunkt för diskussionen
om religion och modernitet visar på risken för att manlig normering och kvinnlig
underordning fortsätter att vara underförstådd och oproblematiserad utgångspunkt i
vetenskapliga diskurser, också i en tid då jämställdhet blivit ett allmänt accepterat
ideal. Men det finns också andra risker ur emancipatoriskt perspektiv med modernitetens framlyftande av en manlig norm präglad av frihet från religion. Genusteoretiker har under 1990-talet pekat på risken med en förenklad genusanalys, där
kopplingen mellan religion och kvinnors underordning tas för given, snarare än
något som måste påvisas. Religiöst engagerade kvinnor riskerar då att framställas
som kvinnor som inte veta sitt eget bästa, medan blicken skyms för positiva aspekter av religionens funktion i kvinnors liv (jfr Fulkerson 1994).
I den svenska kontexten kan medias negativa fokusering på jämställdhetsfrågorna inom kyrkan tas som exempel. Manliga prästers kvardröjande motstånd mot
kvinnor som präster får stort genomslag i svenska media. Däremot uppmärksammas
i mindre utsträckning den officiella kyrkliga jämställdhetslinje, uttryckt bland annat
i kyrkoordningen, som satt tydliga restriktioner för motståndarnas möjligheter att
verka, särskilt i arbetsledande ställning. Att mediabilden får stort genomslag
bekräftas i en undersökning av utträden ur Svenska kyrkan efter relationsförändringen till staten år 2000. Undersökningen visar att så gott som samtliga svarspersoner själva är positiva till kvinnor som präster. Däremot anförs kyrkans svårighet
att hantera frågan, liksom bilden av kyrkan som konservativ och bakåtsträvande i
dessa avseenden, som ett skäl till utträdet (Bromander 2003).

6.3.2 Feminisering som hot
Kyrkans negativa image med avseende på genus speglar samtidigt naturligtvis
också reella konflikter mellan bevarande och förnyelse i fråga om kvinnors traditionella roller. Kyrkan har haft – och har – uppenbara svårigheter att fullt ut integrera
jämställdhet med sin självförståelse. Detta har att göra särskilt med vissa gruppers
försvar av underordningstraditioner (Eriksson red 2002). Detta avspeglas i diskussionen om kyrkans feminisering (Beckman 1998).
En analytisk användning av ordet feminisering är problematisk, bland annat därför att begreppet används på skiftande sätt i olika sammanhang. Feminisering kan
ibland avse en numerär dominans av kvinnor. En sådan är inte svår att belägga
exempelvis bland kyrkligt anställda, samtidigt som viktiga undantag påvisats ovan.
Feminisering kan ibland också avse en jämställdhetspolitik som antas ha ”lyckats
allt för väl” och resulterat i en manlig underordning. En sådan innebörd torde däremot vara svår att belägga empiriskt. Kvinnor är fortfarande i minoritet i prästkåren
och i försvinnande minoritet bland de kyrkoherdar, domprostar och biskopar som
har stort inflytande över det kyrkliga livet. Löneklyftorna mellan kvinnor och män
inom Svenska kyrkan är likaså stora, framför allt till följd av den nämnda horisontella yrkessegregationen. Det är dock i en tredje betydelse som varningarna för
feminisering ljudit starkast (jfr Beckman 1998). Feminisering får då beteckna just
underordnad och med lägre status. Denna användning av begreppet bygger alltså

104

Religiös förändring i norra Europa

återigen på en för given tagen koppling mellan kvinnor och underordning. Tanken
om religionens feminisering blir ett sätt att uttrycka hur genussegregering och
genushierarki tar sig nya uttryck. Kyrkan var tidigare tydligt vertikalt genussegregerad, så till vida att beslutsmakten i toppen var reserverad för män. Varningarna för
en feminiserad kyrka bygger istället på risken för en horisontell segregering, med
kyrkan som en marginaliserad sektor, särskiljd från sektorer i samhället med större
makt och status. En feminiserad kyrka är en svag och underordnad kyrka.
Tanken att kyrkan fått en sådan marginaliserad roll har stöd i traditionella sekulariseringsteorier. Makten, i betydelser av tolkningsföreträde och inflytande över
andra samhällssektorer, har som vi tidigare visat successivt flyttat från kyrkan till
andra institutioner under 1900-talets lopp. Mot bakgrund av ett ifrågasättande av
automatiken i kopplingen mellan modernitet och sekularisering blir det deterministiska i resonemanget mer tveksamt. Sannolikt har fortsättningen av förändringsprocessen i hög grad att göra med hur kyrkan som organisation hanterar konflikterna
mellan tradition och förnyelse i fråga om kvinnors emancipation.

6.3.3 En kvinnligt genererad norm för mänsklighet
Diskussionen kring feminiserings- och underordningsparadigm visar på svårigheterna med att bryta genusföreställningar och underordningstraditioner i en religiös
kontext präglad av långsamma förändringar och, som vi kommer att diskutera i
kapitel 9, med starka behov av bevarad kontinuitet. Diskussionen visar också på det
komplexa samspelet mellan modernitet, genussystem och religion. Sekulariseringsprocessen i det svenska samhället har sannolikt bidragit till att ge kvinnor ett nytt
utrymme som förändringsbärare i kyrkan, genom att religionen i högre grad blivit
en kvinnlig sfär. På ett parallellt sätt kan marginaliseringen av kyrkan i samhället
tolkas inte bara som en försvagning, utan också som en öppning, där kyrkan befriad
från kopplingen till myndighetsarvet på ett nytt sätt kan fungera som fri aktör.
Men förändringarna är inte entydiga och det finns vitt skilda uppfattningar om
hur processerna kommer att fortgå. Mycket tyder på att viktiga vägval väntar för
Svenska kyrkan i förhållningssätten till genustraditionerna. Delvis med gratis skjuts
av jämställdhetens genomslag i det svenska samhället har Svenska kyrkan förmått
att med sin självförståelse införliva många led i kvinnors emancipation. I det
begynnande 2000-talet hotas på olika sätt det välfärdssamhälle där jämställdheten
varit en grundpelare. Samtidigt efterfrågas kyrkan allt mer på välfärdens område,
bland annat på grund av de omsorgsvärden som kvinnor i hög grad representerat i
kyrkans kontext (Bäckström 1994, Habermann 2001). Diskussionen är i full gång
om hur kyrkan ska möta detta intresse (Thidevall 2003). I den mån kyrkan svarar
positivt finns emellertid olika vägval också med avseende på genus. I linje med
underordningsparadigmet kan kyrkan framträda som värnare av social omsorg som
förknippad med kvinnlighet, och därtill underordning. En sådan utveckling skulle
sannolikt bekräfta feminiseringsparadigmet.
En alternativ väg skulle innebära att kyrkan framträder som fortsatt värnare av
samma omsorg, men att denna, mot bakgrund av ett fullt integrerat jämställdhets-
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tänkande, gestaltas som en primärt kvinnligt genererad norm för full mänsklighet.
Med detta avses att utgångspunkten tas i kvinnors fulla mänsklighet. Det betyder att
kvinnor kan vara normerande, inte endast för något specifikt kvinnligt, utan för
förståelsen av det mänskliga i sin fullhet. Det betyder inte att samma sak inte skulle
kunna gälla män, eller att kyrkan skulle kunna klara sig utan män. Det betyder däremot ett ifrågasättande av genussystemets automatiska reproduktion av manlig
normering och kvinnlig underordning. Tanken är att kvinnor i samma utsträckning
som män, men också i samma begränsade mån som män, kan utgöra norm för
mänsklighet. Ett bejakande av en sådan grundhållning skulle öppna för en ny trovärdighet för kyrkan i en tid präglad av ett samhälleligt jämställdhetskontrakt. Kyrkan kan då framträda som en aktör som förenar engagemanget för solidaritet och
omsorg med värnandet om kvinnors och mäns fulla människovärde.

6.4 Sammanfattning
Kapitlet har lyft fram genus som en dimension i pågående sociala och religiösa
förändringsprocesser. Ur ett historiskt perspektiv har vi visat hur spänningar mellan
tradition och förnyelse varit kopplade till religionens mångbottnade roll i förhållande till kvinnors emancipation. Religionen har för vissa individer och i vissa skeenden kunnat fungera som en emanciperande kraft. Samtidigt har kvinnors nya
roller och stärkta ställning också väckt motstånd. En bild av kvinnor som ensidigt
underordnade en manlig normering har emellertid visat sig alltför enkel i förhållande till den mångskiftande kyrkliga verkligheten. Tvärtom har tillbakagångarna i
religionens offentliga roll under 1900-talet successivt öppnat för både kvinnligt
ledarskap i kyrkan och kvinnliga förnyelsesträvanden.
Frågan kan mot denna bakgrund väckas om tanken om det moderna samhällets
sekularisering i allt för hög grad utgått från en manlig genererad norm. En viktig
dimension av den religiösa förändring som skett i det svenska samhället består i
religionens förskjutning från offentligt till privat, och därmed från en manligt dominerad samhällssfär, till vad som betraktats som en kvinnlig sfär. Svenska kyrkan
framstår samtidigt som ett exempel på en religiös institution som successivt kunnat
i allt högre grad införliva kvinnors emancipation med sin egen självförståelse. En
sådan integrering lägger grunden för kyrkans trovärdighet i ett samhälle där jämställdhet mellan könen är en allmänt accepterad värdegrund. En sådan trovärdighet
kan i sin tur utgöra en väsentlig komponent i en förändringsbild där kyrkan får en
ny aktualitet som fri aktör.
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7 Välfärd i förändring

I kapitel 4 har konturerna av en nordisk religionsform dragits upp. Denna religionsform exemplifieras i kapitel 5 genom människors tendens att upprätthålla livslånga
relationer till kyrkan och genom en folkkyrkas offentliga roll i samband med en
kollektiv krishantering. I kapitel 6 lyfts spänningen mellan kvinnors emancipation
och religiösa synsätt fram. Med tanke på att religiös praxis i högre grad bärs upp av
kvinnor ställs frågan om diskursen om sekularisering i alltför hög grad har utgått
från industrisamhällets manliga normalitet. Kvinnor som bärare av religiös förändring diskuteras, bland annat i förhållande till samhällets omsorgstjänster.
I detta kapitel skall vi övergå till att fokusera på övergripande samhällsförändringar som visar sig då välfärdssamhällets ekonomiska möjligheter begränsas.
Demografiska förändringar, migration och kvinnors utsatthet relateras till globaliseringens tendens att bidra till ökad exkludering. I detta perspektiv ökar intresset för
kyrkors och sociala organisationers bidrag till välfärden.
En viktig utgångspunkt för resonemanget är det faktum att Svenska kyrkans
pastorat genom kyrka–stat reformen år 2000 upphörde att vara officiella kyrkliga
kommuner. Efter detta årtal kan den lokala kyrkan engagera sig i sociala välfärdsfrågor. Samtidigt finns en ramlag och inomkyrkliga förordningar som ger kyrkan en
halvofficiell folkkyrkokaraktär. Detta kan tolkas som att staten ger kyrkan en dubbel roll både som välfärdsaktör inom ramen för det svenska organisationsväsendet
och som förvaltare av kollektiva värden i samhället.
I detta kapitel skall vi analysera det civila samhällets roll på lokal och global
nivå. Mot denna bakgrund skall ökade förväntningar från stat och kommun på kyrkors välfärdsroll diskuteras. Därmed kan Svenska kyrkan studeras som en del av det
civila samhället. Tendensen till privatisering av religionen möts nu av en mottrend,
som drivs fram av välfärdssamhällets ökade svårigheter att klara sina åtaganden.
Den främsta orsaken kan hämtas i globaliseringen av tjänstesamhället. Dessa
globaliseringsprocesser anförs ofta som en viktig faktor bakom framväxten av en ny
fattigdom eller exkludering som berör alla länder. Denna utveckling bidrar till att
religionen på ett nytt sätt förväntas fungera som en medaktör både i det offentliga
samtalet om ett solidariskt samhälle och i den lokala kontexten som aktör.
Innan vi berör globaliseringens betydelse för att förstärka organisationslivet i
stort, skall vi kort föra en diskussion om det civila samhället och organisationslivets
ställning i Sverige, det organisationsliv som Svenska kyrkan nu tillhör.
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7.1 Det civila samhället
Under 1990-talet har en rad begrepp utvecklats för att sammanfatta organisationers
betydelse för relationen mellan stat och människa. Begreppen avser att spegla traditionella folkrörelsers roll och nya framväxande rörelsers betydelse. Medan ”gamla”
rörelser oftast relateras till den svenska nationalstaten, och dess uppbyggnad, relateras ”nya” rörelser oftast till transnationella eller globala förhållanden (Lundström
2002:227). I den internationella forskningen har begreppet ”det civila samhället”
fått en snabb spridning, som en sammanfattning av de organisationer i samhället,
som är självständiga i relation till staten, som arbetar utan vinstintresse och som
bygger på medlemmarnas engagemang. Dessa organisationer har i USA beteckningen Non-Governmental Organization (NGO). I England talas om en ”voluntary
sector” och i Tyskland används beteckningen ”Die Dritte Sektor” (tredje sektorn). I
Sverige används ofta begreppet ”ideell sektor”. Då avses frivilligt, oavlönat arbete
relaterat till den fria organisationssfären (Wijkström 2002:8). De skilda begreppsanvändningarna avser att peka ut religiösa, sociala, fackliga och humanitära organisationer och föreningar (stiftelser) som finns i alla länder och som spelar en stor roll
för att relatera den enskilda individen till den kollektiva gemenskap som samhället
utgör. De har också grundläggande betydelse för den demokratiska utvecklingen i
en kultur (Amnå 1995a, 1995b). De olika beteckningarna illustrerar det faktum att
denna organisationssfär uppträder i olika kulturella sammanhang. Detta ger rörelserna delvis olika roller i relation till den offentliga sektorn liksom till individen (jfr
Thörn 2002, Herbert 2002). Det är denna organisationssfär mellan stat och människa som Svenska kyrkan tillhör efter år 2000, dock med en halvofficiell karaktär.

7.2 Den svenska välfärdsmodellens samverkansanda
Det finns i den svenska forskningen stor enighet om att 1930-talet blev startpunkten
för den svenska välfärdsmodellens framväxt. Bakgrunden var industrins ökade
tillgång till kapital, 1930-talets allmänna depression, den politiska alliansen mellan
det socialdemokratiska partiet och bondeförbundet samt den samförståndsanda som
blev allt mer viktig då oron i världen ökade. Till detta kommer utvecklingen av den
generella välfärdspolitiken. De egentliga reformerna kom dock efter andra världskriget. Beslut om folkpension kom 1946, barnbidrag infördes år 1947 och en allmän
sjukförsäkring år 1953. Hemtjänsten förstatligades under denna period. Dessa
beslut följdes av reformer inom det som kallas för välfärdssamhällets kärnområden
skola, hälso- och sjukvård samt den sociala omsorgen. Dessa övertogs successivt av
staten eller av kommun/landsting. De ansvarsområden som Svenska kyrkan hade
handlagt överfördes successivt till samhället. Den ideellt grundade omsorgen
genom diakoniinstitutioner fick också successivt lämna ifrån sig sina uppdrag (Leis
2004). Denna utveckling ackompanjerades, som kapitel 2 har visat, av en integration av Svenska kyrkan inom ramen för den svenska välfärdsmodellens samverkansanda.
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I den svenska demokratiutredningen visar Trägårdh (1999), att den ”svenska
modellen” alltid har byggt på en maktbalans mellan olika samhällsgruppers intressen. Fram till fyrståndsriksdagens avskaffande år 1864, fanns en samverkan mellan
konungen, kyrkan, bönderna och delvis adeln. Denna samförståndsanda går enligt
Lundström (2002) tillbaka till reformationen då kyrka och stat fördelade uppgifterna i de lokala socknarna. Ansvaret för fattigvården är ett sådant exempel
(Qvarsell 1993). Det är denna tradition av samverkan mellan staten och kyrkan,
tillsammans med övriga associationer och välgörenhetsorganisationer, som har
övergått i en ny ”svensk modell” där maktbalansen har kommit att förläggas inom
socialdemokratin. Under 1900-talet har arbetarrörelsen kommit att fungera både
som ”konung” (genom det långa regeringsinnehavet) och som ”folk” (genom
Landsorganisationens, LO:s, starka roll) i en unik samverkan. Detta förklarar den
svenska modellens framgång.
I relation till den svenska folkhemstanken, kan begreppet ”det civila samhället”
uppfattas som en ideologisk term, som konkurrerar med socialdemokratins idé om
den starka staten (Dahlkvist 1995). I denna studie har vi uppfattat begreppet som en
modell som syftar till att analysera relationen mellan den statliga beslutssfären (som
står för ordning), den ekonomiska (tillväxt)sfären (som står för arbetstillfällen och
konsumtion), den civila normsfären (som står för religiösa, moraliska och ideologiska värden) och familjesfären (som står för informella vänskaps- och tillitsvärden)
(jfr Wijkström 2002:7). Vi använder civilsamhället som ett analytiskt begrepp för
att tydligare kunna förstå den roll som svenska organisationer har för samhällsordningen i stort (jfr Zetterberg – Ljungberg 1997:199ff.). Begreppet används för att
förklara en komplicerad pågående samhällsförändring där organisationerna blir
viktigare inte bara i Sverige utan i olika delar av världen. Det visar samtidigt på
kyrkliga organisationers komplicerade relation till organisationssfären i stort.

7.3 Det svenska föreningslivets utveckling
Sverige har haft ett starkt föreningsväsende ända sedan 1800-talets mitt (Jansson
1985). Under hela 1900-talet har det civila samhällets organisationssfär varit tydligt
närvarande. I likhet med våra analyser om en liten och stor globalisering i Sverige,
har Micheletti (1994:186) visat, att föreningslivet på 1800-talet bidrog till politiska
rättigheter och individuella friheter på det nationella planet medan det nu framväxande organisationslivet i högre grad avser tillämpningen av dessa rättigheter och
friheter i en global kontext.
Mellan dessa epoker finns en stagnationsperiod på 1930-talet. Det har visat sig
att denna stagnation endast avsåg de organisationer som hade sitt ursprung i 1800talet. Redan under 1950-talet kan man se tendenser till en organisatorisk förnyelse
genom de rörelser som Engberg (1986) kallar för identitetsrörelser, t.ex. handikapporganisationer och patient- eller anhörigföreningar. Lundström (2002:124)
konstaterar att det socialdemokratiskt styrda Sverige i praktiken har understött den
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ideella sektorn. Detta gäller inte minst fackföreningsrörelsen. Föreningslivet har
därför utvecklats parallellt med välfärdsstaten.
En analys av utvecklingen i Sverige på 1990-talet visar att omkring 9 av 10
svenskar tillhör en frivilligorganisation, att 52 % av den vuxna befolkningen är
aktiva i någon organisation och att genomsnittssvensken är med i 3–4 organisationer (Jeppsson Grassman – Svedberg 1999). Medlemskap i Svenska kyrkan är inte
medräknad i dessa siffror. Gaskin – Smith (1995) kan i sin ”europeiska” studie visa,
att svenskarna ligger högt då det gäller ideellt, oavlönat, arbete och att de talen dras
upp av verksamhet inom idrotts- och fritidsorganisationer, inom fackliga organisationer, inom civilförsvaret samt inom organisationer som arbetar för internationella
frågor, mänskliga rättigheter och fred. Däremot är svenskarna i lägre grad engagerade i organisationer som befinner sig inom välfärdssamhällets kärnområden, dvs.
vård, skola och omsorg. Det är också fler i Sverige som anser att obetalt arbete får
människor att spela en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle.
I en undersökning kan Wijkström (2002:161) visa att idrotts-, kultur och rekreationssektorn står för den största ekonomiska omsättningen inom den ideella sektorn.
På 1990-talet var drygt 100.000 personer hel- eller deltidsanställda i Sverige. Till
detta kommer, från och med 2000, ytterligare ca 25.000 hel- eller deltidsanställda
inom Svenska kyrkan. Vid sidan av dessa organiserade sysselsättningar har informella sociala aktiviteter ökat. Det gäller t.ex. regelbundna restaurangbesök och
regelbundet umgänge med vänner (SCB-statistik). Viljan att engagera sig för andra
människor har inte minskat. Det finns dock en generell förskjutning från 1900-talets
kollektiva massrörelser till det aktuella samhällets solidariska individualism (Rothstein 2003:136).
Denna genomgång visar att förenings- och organisationslivet i Sverige har varit
väl utvecklat under hela 1900-talet, med vissa variationer. Fyra frågeställningar bör
lyftas fram. Den första är det successiva skiftet inom organisationssfären i Sverige
från en folkrörelseorientering till en orientering mot identitets- och fritidsorganisationer. Den andra är den svenska välfärdsstatens positiva syn på organisationslivet,
som har gynnat den ideella sektorns ställning under efterkrigsperioden. Den tredje
är ökningen av informella relationer som hittills inte har påverkat föreningslivet
negativt mer än marginellt. Den fjärde är tendensen till att fackföreningsrörelsen
och Svenska kyrkan håller på att utvecklas till två jämförbara och kompletterande
storheter. Båda har en halvofficiell ställning och har avreglerats under senare tid.
Detta skall vi återkomma till i avsnitt 7:7.

7.4 En ”ny” tids sociala effekter
Den sociala migrationen i relation till den ökade transnationaliteten gör att välfärdssystemet ställs inför stora påfrestningar. Nya yrkesgrupper inom det globala tjänstesamhällets ram växer till i styrka där god ekonomi och möjlighet till personlig
utveckling är självklara komponenter. Dessa tillhör det globalt kommunikativa
samhällets vinnare. För andra t.ex. ensamstående kvinnor (med barn), invandrare
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och ungdomar gör sig en delvis ”ny fattigdom” gällande. Dagens samhälle utmanas
på ett nytt sätt av arbetslöshet, höga sjukskrivningstal, migration och en åldrande
befolkning. Att identifiera de processer som pågår, och att lokalisera den sociala
problembild, som kan relateras till det transnationella eller globala samhällets framväxt, har därför blivit allt mer avgörande (jfr Therborn 1995).
Man får dock inte överdriva nationalstatens minskade möjlighet att upprätthålla
en rimlig välfärd i meningen social och ekonomisk grundtrygghet. För att upprätthålla offentlig vård och service är den politiska viljan och inriktningen fortfarande
av minst lika stor betydelse som ekonomiska och tekniska nyordningar (Beck 1998,
Hirst – Thompson 1999). En nordisk analys av välfärdsstatens utveckling visar
också att de ekonomiska och sociala förändringarna mellan åren 1985–1995 i ett
internationellt perspektiv är små. Medborgarnas värdering av den nordiska välfärdsstaten låg i mitten av 1990-talet fortfarande på en hög nivå (Kauto et al., red., 1999,
2001). Det är få svarande som vid undersökningar anser att samhällets välfärdstjänster skall läggas ut på frivilliga organisationer (Rothstein 2003:136). Den
nordiska solidaritetskänslan är fortfarande urskiljbar i relation till det övriga Europa
(Svallfors 1989, 1996). I det perspektivet växer kyrkor och frivilligorganisationer
fram som komplement (socialminister Lars Engqvist 2001).

7.5 Fyra sätt att organisera välfärd
Dessa övergripande utvecklingstendenser påverkar alla länder oavsett välfärdsorganisation. Esping-Andersen (1990) och Hanesch et al. (2000) menar att det efter
andra världskriget har utvecklats åtminstone tre olika varianter av välfärdspolitik i
Europa. Till detta kan läggas en fjärde modell som återfinns i södra och östra
Europa. Därmed kan man tala om fyra modeller från det starkt statligt styrda välfärdssystemet i norra Europa, där fria organisationer och familjer fungerar som
komplement till samhällets sociala omvårdnad, och dess motsats i södra och östra
Europa där staten tar ett mindre ansvar för den sociala omsorgen. Det gör att familjen, och särskilt kvinnan inom familjens ram, får ett betydligt större ansvar. Där
emellan finns blandformer i England (också i USA, Nya Zeeland, Australien) och
på kontinenten i Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien och delvis Holland.
Esping-Andersen (1990) kallar den kontinentala modellen för den ”konservativa”.
Detta är en första modell. I dessa länder spelar korporativa organisationer en avgörande roll och fria välfärdsaktörer är betydelsefulla sociala aktörer. Socialförsäkringarna har i praktiken resulterat i olika grad av grundtrygghet. Den sydeuropeiska
andra modellen är en variant av den ”konservativa” modellen. Det statliga socialförsäkringssystemet finns utvecklat, men har en svagare ställning jämfört med Europa
i övrigt. Detta gör att den sociala omsorgen i högre grad vilar på familjemedlemmar. En tredje modell är den ”liberala”, som är särskilt vanlig i anglosaxiska länder,
t.ex. England och USA. I dessa länder begränsas den offentliga välfärdspolitiken till
grundtryggheten med därefter stora inslag av behovsprövning. För övrigt finns stort
utrymme för privata välgörenhetsorganisationer, också inom det kyrkliga fältet. Den
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”socialdemokratiska” modellen, som återfinns i de Nordiska länderna, är den fjärde.
Denna utmärks av goda relationer mellan arbetare och tjänstemän, samförståndsanda och av generella välfärdssystem som ger både grundtrygghet och standardtrygghet (jfr European Identity, Welfare state and Religion(s) 2001).
Den kyrkoorganisation som möter i norra och södra Europa kan ställas i relation
till de välfärdsorganisationer som möter. Det är påfallande att den romersk-katolska
kyrkans subsidiaritetstänkande har understött tanken om en välfärdsorganisation på
lägsta möjliga nivå i samhället (familjen) medan den lutherska läran om två regementen har betonat staten som Guds redskap för att befrämja ordning och välstånd.
I en sydeuropeisk kontext blir kyrkan en betydelsefull aktör medan kyrkan i norden
uppfattas som ett komplement till staten. I Mellaneuropa och England uppträder
blandmodeller. Detta är ytterligare en förklaring till Svenska kyrkans tillbakadragna
roll då det sociala aktörskapet undersöks.

7.6 Välfärdens dimensioner
I det här sammanhanget blir det intressant att reflektera över välfärdens innehåll.
Genom att föra in Allardts (1975) kända indelning av välfärden i en ekonomiskt/materiell ”att ha”, en yrkes- och identitetsorienterad ”att vara” och ett mänskligt kvalitetsområde ”att älska” går det att se att välfärdsbegreppet innehåller både
kvantitativa och kvalitativa aspekter som har att göra med både ekonomi och livskvalitet. Utifrån denna indelning är det rimligt att i första hand se religionens uppgift relaterad till det kvalitativa området. Kyrkan kan genom sin verksamhet bidra
till ökad livskvalitet genom att fungera identitetsstärkande och meningsskapande.
Detta bygger dock på att de övriga behovsområdena också blir tillgodosedda. Detta
är statens uppgift i en nordisk kontext.
Allardts indelning visar att frågan om välfärd är ytterst komplex. Traditionellt
kan välfärden sammanfattas i ekonomisk och social trygghet, goda bostäder, sjukvård och skola för alla. Under senare år har det blivit allt tydligare att välfärden
innehåller flera sidor som inte kan frigöras från varandra, främst en ekonomisk yttre
välfärd som sammanfattas i ovanstående sociala/ekonomiska områden, men också
en inre social välfärd som är mer subjektiv och som har med livskvaliteten att göra
(Idéer om välfärd 1990:8).
Det finns därför anledning att ansluta sig till en vidare definition av välfärd, så
som den statliga kommittén för välfärdsbokslut i Sverige har formulerat: ”I den
dominerande svenska forskningstraditionen har välfärd ofta definierats som ’förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet m.m. med vars hjälp individen kan kontrollera och medvetet
styra sina livsvillkor” (Johansson 1970:25). I stället för att söka mäta ett
eftersträvansvärt idealtillstånd som gäller alla individer, mäter man vilka resurser
och möjligheter individen har att förverkliga mål i livet, vilka dessa än är. Med ett
sådant perspektiv är pengar bara en av många resurser som individen kan omsätta i
sin strävan efter ett gott liv. Utgångspunkten är att frågor om välfärdens utveckling
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inte kan besvaras enbart utifrån kunskap om ekonomiskt välstånd” (Välfärd vid
vägskäl 2000:12). Genom denna definition dras kyrkorna in som resurser för
människor som strävar efter ett gott liv. Denna roll uppstår som en följd av religiösa
institutioners faktiska förekomst i samhället, inte på grund av institutionernas
aktörsfunktioner.

7.7 Det ’sociala kapitalet’ och tillitens dimensioner
Vid sidan av begreppet ”det civila samhället” har begreppet ”socialt kapital” kommit att användas som en beskrivning av den frivilliga organisationssfärens betydelse
både för den sociala sammanhållningen och den ekonomiska utvecklingen.
Med ett ”socialt kapital” avses de relationer som byggs upp mellan individer
som samverkar på det lokala planet både i föreningar och i politiska, sociala eller
religiösa organisationer. Uttrycket grundar sig på Putnams (1993) välkända studie
av den lokala andans betydelse för skilda välfärdsutvecklingar i Italien. Poängen i
hans studie är att engagemang i ett lokalt föreningsliv grundlägger en civil kultur
som i sin tur bidrar till ett demokratiskt förhållningssätt. Regelbundet deltagande i
lokala organisationer skapar känslan av en ömsesidig tillit som kan generaliseras till
att gälla samhället i stort. Det är detta sociala kapital som ger grunden för demokrati
och solidaritet och som bygger upp den samhällsgemenskap som all mänsklig tillit
grundar sig på. Denna grundhållning upprätthålls och närs av de lokala/sociala
nätverk som ideella organisationer eller folkrörelser utgör.
I sitt uppföljande arbete ”Bowling Alone” (2000) anser han att den demokratiska andan i det amerikanska samhället nu försvagas på grund av ett minskande föreningsengagemang eller engagemang i kyrkor och klubbar. Ensamaktiviteter, eller
ännu hellre TV-tittande, tar över de sociala aktiviteterna. Denna tes underbyggs i
boken genom en rad exempel på minskat förenings- och församlingsdeltagande.
Putnams studier har kritiserats. Det är uppenbart att teorin har amerikanska
utgångspunkter och därför passar bäst i en sådan kontext. Begreppet ”social ekonomi” har också uppfattats såsom alltför vagt. Det kan vidare vara svårt att avgöra
vilken skillnad Putnam gör mellan vanlig medmänsklighet (grannsämja) och det
engagemang som bidrar till framväxten av ett socialt kapital. En lokal rörelse behöver inte heller vara ”god” (jfr maffian). Detta gör att direkta samband mellan socialt
kapital och tillit kan vara svårt att belägga (Petersson, O. 2000).
Analysen av det kyrkliga engagemangets nedgång i USA har också kritiserats.
Nancy Ammerman (1997a, 2001) konstaterar att kyrkorna i USA är bland de viktigaste organisationerna för att skapa sociala relationer och goda kommunikationer
människor emellan. Till skillnad från Putnam menar Ammerman att den nedgång i
religiöst engagemang, som kan iakttas sedan 1960-talet i USA, lika gärna kan vara
tecken på en innehållsmässig förändring som på en egentlig nedgång. Den pågående
förskjutningen gör att vissa församlingar dör ut och nya kommer till. Att bowla
ensam, dvs. utanför det organiserade föreningslivet, behöver inte betyda att sporten
utövas ensamt, utan att sporten utövas i mer informella familje- och vängrupper.
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Trots kritiken och den amerikanska grundtonen i Putnams studier, kvarstår en
intressant kärna i resonemanget. Det är troligt att religiösa och sociala organisationer kan relateras till den ”sociala kapitalbildning” som sker både på det nationella
och på det lokala planet. Det viktigaste teoretiska resultatet av Putnams forskning är
relaterat till begreppet ”trust”. Putnam (1993, 2000) menar att det sociala kapitalets
viktigaste och verkande faktor är tilliten mellan människor. Det finns en relation
mellan förtroendet människor emellan och de normer som byggs upp av ömsesidiga
sociala relationer. Det är i regioner där tilliten mellan människor är starkt utvecklad,
som den ekonomiska utvecklingen har varit gynnsammast. Detta beror på att det
sociala kapitalet leder till att medborgarnas handlingar kan bygga på förtroende.
Individen vågar samarbeta eftersom han eller hon kan lita på att andra också kommer att samarbeta.
Rothstein (2003:173) menar att Sverige kan anföras som ett exempel på ett land
där denna tillit existerar. Det beror på att den offentliga förvaltningen präglas av låg
grad av korruption, låg grad av ojämlikhet och stabil demokrati. Detta beror också
på den höga fackföreningstillhörigheten i Sverige. Han påpekar att 62 % av den
vuxna befolkningen år 1995 var fackligt anslutna, att 36 % hade besökt ett fackligt
möte under de senaste 12 månaderna och att 11 % rapporterade att de var aktiva
som fackliga representanter. Rothsteins (2003:138) kommentar om fackföreningsrörelsen kunde lika gärna ha gällt Svenska kyrkan: ”Det skulle, sammanfattningsvis,
förmodligen vara fel att beskriva den svenska fackföreningsrörelsen som en samling
ytterst livfulla organisationer som med framgång lyckas aktivera en majoritet av
sina medlemmar, men det skulle vara lika fel att bortse från det faktum att 36 procent av den vuxna befolkningen besöker ett fackligt möte en gång om året och att
11 procent går på mer än fyra möten om året”. Likheterna får naturligtvis inte överdrivas. Det är självklart att fackföreningsrörelsen har en annan samhällsroll än
Svenska kyrkan. Detta är dock själva poängen med denna jämförelse. Samtidigt
som det finns klara paralleller mellan dessa organisationer då det gäller engagemang och tillhörighet, har de klart skilda samhällsroller. Det är dock troligt att båda
organisationerna, på sina skilda sätt bidrar till de känslor av tillit som kännetecknar
den svenska modellen. Som Rothstein visar, ökar inte dessa känslor i relation till ett
ökat individuellt engagemang i organisationen. Det går att anta att tilliten samspelar
med själva tillhörigheten (jfr kapitel 4).
Detta leder till att folkkyrkorna, på samma sätt som andra samhällsinstitutioner,
bidrar till tilliten på ett generellt sätt. Det generella ligger i kyrkans funktion att
förvalta det kollektiva minne som traditioner innebär, i de kyrkobyggnader som
flertalet uppfattar som en del av det offentliga rummet och i de riter som i princip är
tillgängliga för alla. Detta gäller också trosuppfattningar, som utformas i det
privata, men som kräver legitimering. Till detta kommer en allmän känsla av
grundtrygghet som kyrkans omsorgsvärden bidrar till. Denna trygghetskänsla
befrämjas av att en majoritet av befolkningen känner en (åtminstone svag) tillhörighet med Svenska kyrkan och är medlemmar. Det är beklagligt att Rothstein i sin
intressanta analys inte berör Svenska kyrkans betydelse för den svenska tillitens
utveckling och för möjligheten att skapa ett lokalt socialt kapital.
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7.8 Det lokala aktörskapet och den sociala ekonomin
En annan ofta använd metafor inom eller vid sidan av det civila samhället är ”social
ekonomi”. Till den ”sociala ekonomin” räknas de verksamheter som bedrivs av
frivilliga eller kyrkliga organisationer, föreningar och övrigt lokalt engagemang av
typ kooperativa rörelser. Grundtanken är att det håller på att utvecklas ett samband
mellan å ena sidan det lokala sociala kapitalet som uppstår i relation till ett rikt
föreningsliv och å andra sidan ett intresse för ny kooperation av typ föräldradrivna
dagis, eller personal-, konsument- och servicekooperativ. Tanken är att den lokala
”andan” samverkar med den lokala ”företagarandan” och att ett samband mellan
medborgaranda och lokalt samhällsengagemang då uppstår. På detta sätt kan en
meningsfull sysselsättning skapas som kan resultera både i lokalt utvecklingsarbete
och i lönearbete. Det svenska kulturdepartementets förslag till definition sammanfattar väl intentionerna: ”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som
primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska
verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande
sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller
medlemsnytta, inte vinstintresse, som främst drivkraft” (Social ekonomi 1999:37).
Flera studier visar att den ”sociala ekonomin” är en realitet, särskilt på den svenska
landsbygden (Westlund 2001).
Den allt mer ansträngda ekonomin i Sverige har gjort att offentliga tjänster,
sjukhus och sociala vårdinrättningar både kan läggas ner och säljas ut till det privata
näringslivet. Detta gäller också förskolor och viss skolverksamhet. En undersökning
inom ramen för det svenska välfärdsbokslutet visar att andelen privat utförda välfärdstjänster i Sverige fördubblades under sjuårsperioden 1992–99 (SOU 2001:52).
Denna utveckling har accelererat ytterligare under 2000-talet. Det gäller både skolor
och privata vårdinrättningar.
I skriften ”Gemensamt hushåll. Svenska kyrkans roll i den sociala ekonomin”
(Engvall, red, 2002:4) bejakas denna utvecklingsbild samtidigt som kvalitetsaspekten lyfts fram: ”Kanske är kvalitetsaspekten den enda som kan motivera en församling till en så genomgripande omprioritering som det innebär att ta långsiktigt
ansvar för verksamhet inom exempelvis vård och omsorg. Saknas förvissning om
att kyrkan har något speciellt att bidra med kan man lika gärna låta bli. Detta speciella skall vara ett mervärde …”. Citatet visar att kyrkor och folkrörelser inte engagerar sig i sociala frågor av kommersiella skäl utan på grund av de värderingar som
bär organisationen i fråga. Det är inte profiten utan engagemanget som styr.
Det är mot denna bakgrund som Svenska kyrkan, med sin omfattande organisation, ofta tillsammans med andra samfund eller fria organisationer, håller på att
utveckla en delvis ny social verksamhet. Denna möjlighet har uppstått efter år 2000.
Detta illustreras av Västanfors pastorat som tillika utgörs av Fagersta kommun, en
stad på ca 12.000 innevånare (Thidevall 2003). Orten präglas av industrier, som
under 1980- och 90-talen har blivit transnationella. På denna ort har församlingen
engagerat sig i bevarandet av det lokala sjukhuset. Församlingen har tillsammans
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med stiftet startat ett behandlingshem för personer med missbruksproblem. Man har
startat en kyrklig skola samt nu senast en förskola. Ett äldreboende utreds. Utvecklingen i Sverige är för närvarande explosionsartad. Varje år tillkommer nya härbärgen för hemlösa, diakonala omsorgsinstitutioner, behandlingshem för personer med
drogproblem, förskolor och vårdinstitutioner i kyrklig regi. Det är särskilt inom
äldrevården som församlingar engagerar sig. Det finns nu ökade förväntningar från
sociala myndigheter i Sverige på att folkrörelser och kyrkor skall delta i omsorgen
av människor utan vinstintresse. Det finns också en ökad förståelse för att kyrkor
och samfund genom sin kontaktskapande verksamhet bidrar till sociala nätverksrelationer och därmed till ett socialt kapital på det lokala planet. Denna utveckling
reser dock principiella frågor om Svenska kyrkans och de övriga samfundens engagemang i frågor som tillhör den svenska välfärdsstatens ansvarsområde (Bäckström
2001, 2004, Jeppsson Grassman 2001, Welfare and Religion in a European
Perspective 2003).

7.9 Det globala aktörskapet och den nya fattigdomen
Det moderna Europa hade inte varit möjligt utan kolonialismen. Poängen är att den
koloniala tiden nu får betraktas såsom avslutad. Fattigdomen i världen är fortfarande mest tydlig i Afrika (söder om Sahara), men fattigdomen har genom globaliseringen av teknik och ekonomi, blivit mindre geografiskt beroende. Klassindelningen har lämnat 1800-talets nationella förutsättningar och har övergått till 2000talets transnationella situation som i högre grad indelas efter sociala förutsättningar.
Paolini (1999:166) kritiserar utifrån detta perspektiv den pågående globaliseringsdebatten. Han menar att den i alltför hög grad präglas av ett eurocentriskt synsätt, som i allt väsentligt marginaliserar den tredje världen. Idén om modernitetens
ökade internationella räckvidd har i praktiken kommit att bli ett standardiserat mått
som inte inkluderar tredje världens länder, kulturer och ekonomier. Om inte dessa
hänsyn tas finns det en risk att globaliseringsprojektet förblir ett västerländskt
medelklassprojekt (jfr Hall 1999:233).
Detta bejakar Hoogvelt (2001:171). Hon menar att det pågår ”different postcolonial formation in various parts of the world system at the same time”. Genom
det nya informationssamhällets logiska ordning, begränsas inte ekonomin av nationella hinder. Det beror på att informationsteknologin gör platser för arbetet mindre
viktig. ”Time/space-compression” gör att arbetsmomenten förs till de platser där de
utförs billigast och mest effektivt. Det gör att det gamla Core–Periphery tänkandet,
med västvärlden som ”the core” och den tredje världen som ”the periphery”, håller
på att övergå till en indelning efter sociala kriterier (Hoogvelt 2001:258). Core-segment finns nu i alla länder, även om dessa segment fortfarande domineras av det
”avancerade väst”. Det är därför rimligare att tala om globaliseringens och det postkoloniala tillståndets sociala dimension i tre koncentriska cirklar. I den innersta
cirkeln finns eliterna på alla kontinenter och i alla länder. Dessa utgörs av ca 20 %
av jordens befolkning. Det är dessa som gynnas av den fria marknadens globala
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effekter. I nästa cirkel återfinns ”medelklassen” i världen, dvs. människor med arbeten, som utgör de stora grupperna av konsumenter. Dessa utgör mellan 20 och 30 %
av jordens befolkning. I den tredje cirkeln återfinns resten, ungefär halva jordens
befolkning. Dessa är i stort sett exkluderade från det globala systemets fördelar. De
fungerar inte som konsumenter än mindre som producenter. Denna kategori finns
också på alla kontinenter och i alla länder, men i olika omfattning. Fattigdomen är
därmed inte längre ett perifert tillstånd relaterat till den tredje världen. Den nya
exkluderingen uppträder på alla kontinenter och i alla länder. Detta påverkar också
det svenska välfärdssystemet. Denna problematik berör det globala civila samhällets organisationer och därmed också kyrkorna, som har en global spridning.
Dessa tankegångar har också Castells (1996, 1997, 1998, 2000, 2001) gjort sig
till tolk för. Den nya fattigdomen innebär en exkludering från nätverksamhällets
nyttigheter och internetbaserade relationer. Nu delas jordens befolkning upp i vinnare eller förlorare beroende på tillgången till de ekonomiska möjligheter som nätverksamhället erbjuder. Det har gjort att Castells (1998, 2000) talar om The Rise of
a Fourth World. Den fjärde världen består av de grupper av individer i alla kulturer
och länder som inte har tillgång till den globala världens sociala relationer. Dessa
utgör globaliseringens förlorare eftersom de är lokalt bundna som en följd av bristande utbildning och ekonomiska möjligheter. Dessa tankar kan ge grund för en
känsla av hopplöshet inför de ”marknadskrafter” som inte går att styra. Castells har
dock i senare arbeten påpekat att det går att förhålla sig till denna utveckling. I
boken ”The Internet Galaxy” (2001:277) framhåller han att Internet inte behöver ses
som en del av en liberal marknadsekonomi, även om den ofta förknippas med de
fria marknadskrafterna. En fortsatt reglering på transnationell nivå kommer också i
framtiden att bygga på den demokratiska statens auktoritet. Detta påpekande är ett
förtydligande av Castells, och innebär en begränsning av den nyliberala tanken. Det
gör att nya former för samhällsfördrag måste förhandlas fram, som ger de enskilda
individerna i välfärdssamhället social trygghet. Detta kommer att bli nödvändigt
också i ett svenskt perspektiv.
Det moderna samhället förväntas således fortsätta in i framtiden, men utifrån
nya utgångspunkter relaterade till ekonomins globalisering och tjänsteorientering,
nationalstaters minskade makt, institutioners och officiella organisationers minskade inflytande i relation till individen och en ökad rörlighet och kommunikation.
Allt detta gör att det svenska välfärdssamhället utsätts för nya påfrestningar av
geografisk, demografisk, social och religiös art. I praktiken har redan bortåt 1/10 av
den nordiska befolkningen inte tillgång till välfärdssamhällets utbud av varor och
tjänster. De lever mitt i samhällets rika utbud av varor och tjänster utan att kunna ta
del av dem. Det handlar inte om en ”nyfattigdom” som kan liknas vid de umbäranden som 1800-talets arbetarfamiljer fick erfara, utan om en ”ny fattigdom” som kan
relateras till exkluderingen från det moderna arbetslivet och en följande social marginalisering (Vogel 1998:24, Svedberg 1996). Effekterna av dessa samhällsförskjutningar inte kan mötas enbart av det officiella samhällets myndigheter. Socialtjänstens kostnader ökar samtidigt som resurserna minskar (Bäckström 2001, Jeppsson
Grassman 2001). Det är i detta sammanhang som det blir intressant att jämföra den

Välfärd i förändring

117

svenska modellen med andra europeiska modeller. En intressant fråga i den internationella forskningen är om det finns pågående tendenser till ökad konvergens
mellan olika europeiska välfärdssystem som beror på ekonomins globalisering och
om religiösa organisationers verksamheter påverkas av en sådan eventuell förskjutning (jfr Strohm 2000, Leis 2004)? Frågor av detta slag pockar på sin belysning.

7.10 Det globala aktörskapet och det civila samhället
Vi har argumenterat för att 1990-talets diskurs om det civila samhället kan relateras
till den beskrivna globaliseringsprocessen, med följande lokala makt- och identitetsfrågor. Vi har också argumenterat för att det finns en parallellitet mellan folkrörelsesveriges framväxt på 1800-talet och organisationssveriges framväxt under senare
årtionden. Liksom nationen genom folkrörelserna övertog de religiösa och sociala
frågorna på 1800-talet, håller transnationella organ, som ingår i det globala civila
samhället, på att få en ökad betydelse för de sociala frågornas lösning. Det är
oreglerade rörelser och organisationer som blir bärare av den innovativa kraften då
gränser förskjuts (Giddens 1998). De fungerar därför ”direktdemokratiskt” och kan
uppfattas som en kritisk röst mot en förstelnad statsmakt som inte hinner anpassa
sig till snabba förändringar. På samma sätt som folkrörelser uppstod under 1800talets nationella krisår, uppstår i dag transnationella ”folkrörelser” som en följd av
frågor om fred, miljö, social rättvisa, liksom om kvinnors ställning. 1990-talets
teorier om ”det civila samhällets” delvis nya roll kan därför ses som ett svar på
långtgående sociala förändringar, som spränger de begreppsramar, som har konstruerats för att sammanfatta det moderna samhällets genombrott.
Den starka betoningen av ideella organisationers roll, som återfinns i Sverige,
har sin motsvarighet också i ett internationellt perspektiv. Denna process kan ses
som en del av den nationella avregleringsprocess som pågår. Denna avreglering
skall dock ses i relation till de nya regleringar som sker på en transnationell nivå,
både inom den Europeiska unionen och globalt, främst i relation till Förenta nationerna. Det är också viktigt att påminna om att den pågående förnyelsen av ”gamla”
rörelser, också återfinns på det internationella planet. Det tydligaste exemplet är
arbetarrörelsen som samarbetar internationellt genom fackföreningsorganisationer.
Detta gäller också religiösa rörelser genom etableringar av världsallianser. Samtidigt är det tydligt att de internationellt arbetande organisationerna har ökat. NonGovernmental Organisations (NGO:s), som fokuserar på internationella frågor, har
ökat från 176 år 1909 till 28.900 år 1993. Av dessa är 5.472 så kallade INGO:s
(International non-governmental organisations), dvs. en specifik typ av NGO:s med
ett internationellt sekretariat och en bas i minst tre länder (Thörn 2002:154). Vid
sidan av dessa organisationer, finns de sociala rörelser, som har uppstått på 1970talet och senare. Dessa rörelser har uppstått i relation till de globala sociala och
ekologiska frågorna liksom till frågor om kvinnors ställning. Dessa håller nu på att
etablera sig som demokratiska krafter inom ramen för en global styrning av
utvecklingen (Held – McGrew 2002:77). Diskussionen om ett civilt samhälle på det
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globala planet kan därför relateras till de förändringsprocesser som vi har
identifierat på det nationella planet. I praktiken är de uttryck för en samtidig
betoning av både globala och lokala processer. Det är dessa samtidiga processer
som gör inflytandet över utvecklingen oklar.
Dessa samtidiga processer mot globalisering och lokalisering har också utlöst en
spänning mellan identitet och makt i den lokala miljön. Dessa tendenser har
Hoogvelt (2001:252) identifierat i Brasilien där kyrkliga basgrupper, grupper för
grannsamverkan, kvinnogrupper och miljögrupper ger det civila samhället en stark
plats. De sociala rörelserna vill ändra på den sociala logiken genom att relatera
politiken och det sociala livet till varandra liksom det offentliga och det privata.
Bygderörelsen i Sverige representerar liknande lokaliseringssträvanden som växer
fram som en följd av maktens globalisering. Herlitz (1999:416) skriver: ”De som nu
har makt över bygden har ingen identitet i bygden. De som har identitet i bygden
har ingen makt där. Bygderörelsen är en rörelse som återskapar sambandet identitet
och makt samtidigt som värdebasen förändras från ideologi till platsideologi”. Det
innovativa ligger i rörelseperspektivet och skapandet av nya relationer mellan platser som hänger samman med liknande platser på andra håll i den industrialiserade
världen. Det är dessa nya relationer, som uppträder i olika kontexter på jorden, som
sammanfattas i transnationella organisationer.
Diskussionen om det globala civila samhället visar att det globala samhället
kräver en ny typ av transnationella nätverk som verkar för solidaritet och omsorg
mellan människor över stora avstånd. De nya rörelserna kännetecknas av gränsöverskridandet, eller av en bortom-tanke, som omsorgen om individ och natur bidrar till
att bryta igenom. De problem som uppstår på grund av miljöutsläpp är desamma i
Sverige som i Spanien (jfr Bolidenverken). Det lokala får allt mer globala effekter
(jfr Tjernobyl) och globala beslut verkar lokalt. Detta förklarar att nya lokala (nätverks)rörelser uppstår på olika håll i världen med liknande syften (kvinnorörelser,
miljörörelser, fredsrörelser, rörelsen Attac). Det är de gemensamma syftena som
förenar lokalt verkande organisationer i globala nätverk. Dessa globala proteströrelser fungerar allt mer som 1800-talets nationella proteströrelser.
Denna komplexitet visar sig också på religionens område. Å ena sidan kan religionen betraktas som ett universellt fenomen som uppträder i alla kulturer på jorden. Å andra sidan är det uppenbart att religionen är knuten till etniska grupper och
de nordiska folkkyrkorna har nationella bindningar. Den kristna kyrkan definieras
ofta teologiskt som en världsvid, internationell och ekumenisk rörelse. Samtidigt är
det tydligt att folkkyrkor av typ Svenska kyrkan har sin starkaste förankring i en
lokalt sammanhållen miljö. Detta förklarar folkkyrkornas problem med att definiera
sina gränser om kulturen blir mer pluralistisk och mindre nationsbunden (Gustafsson – Pettersson 2000). Folkkyrkan har således en tydlig roll för sammanhållning
och identitet på det lokala planet samtidigt som kyrkans teologi, ger uttryck för en
världsvid eller global grundhållning. På detta sätt kan man säga att kyrkorna redan,
som en del av det civila samhället, utgör en sammanbindande arena mellan det
lokala och det globala.
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Det är den kritiska granskningen av globala ekonomiska och sociala förhållanden som tydliggör kyrkors och organisationers civila samhällsroll. Detta kan förklara det nya och mer informella engagemangets renässans parallellt med ekonomins globalisering. Det är transnationaliteten och förändrade ekonomiska förhållanden på det lokala planet som ger förutsättningar för nya ”sociala ekonomier”. Detta
förklarar betoningen av familjen, byalaget eller det lokala nätverket och kyrkors
eller organisationers roll inom ramen för ett civilt samhälle. Globaliseringen kan
således förklara kyrkans förnyade välfärdsroll som organisation också på det
lokala planet i Sverige. Det civila samhällets organisationssfär behövs i situationer
som kräver innovation. Det är därför som dessa organisationer ingår som en aktiv
del i byggandet av ett framtida välfärdssamhälle. Dessa nätverk och organisationer
har en grundläggande betydelse för den anda av solidaritet som i mycket präglar det
svenska folkhemmet (Thörn 2002). Därför är de omistliga för att ge välfärden ett
innehåll mitt i en komplicerad globaliseringsprocess (Denvall m.fl. 1997, Starrin –
Svensson 1998). I detta perspektiv blir en nationell folkkyrkas sociala/diakonala
roll intressant eftersom den konkretiserar kyrkans lokala nätverksroll. Det antyder
varför den sociala/diakonala funktionen tillmäts betydelse särskilt i relation till det
frivilliga engagemanget (Habermann 2001).

7.11 En nationell folkkyrkas bidrag till välfärden
Det går att hävda att förväntningarna på Svenska kyrkan som organisation främst
avser ett kompletterande stöd till enskilda människor i utsatta situationer medan det
samtidigt finns förväntningar på kyrkans kulturellt identitetsgivande funktion. Detta
ingår i den nordiska modellen. Till detta kommer kyrkors socialt legitimerande roll
inom ramen för det globala civila samhället. Denna roll är mer innovativ och relaterar
religionen i vid mening till den offentliga diskursen om framtiden (Bäckström 2003).
I Sverige är aktörsrollen därför riktad och komplementär och återfinns på det lokala planet medan den symboliska rollen är generell och återfinns på det kollektiva
planet. Båda rollerna bidrar till det sociala kapitalet och därmed till den tillit som är
grundläggande för att samhällen skall kunna existera. Däremot finns det inte lika
tydliga förväntningar på kyrkans direkta ansvar för utsatta samhällsgrupper. Där
spelar Svenska kyrkan samma roll som övriga organisationer i relation till välfärdsstatens yttersta ansvar. Denna roll förstärks dock då det globala perspektivet förs in.
Kyrkan kan därför uppfattas både som en arena som relaterar individen till det
kollektiva och som social aktör inom ramen för organisationssfären. I den förra rollen bidrar kyrkan med grundläggande trygghetsvärden bakom det som händer. I den
senare rollen uppträder kyrkan som en social aktör vid sidan av de övriga organisationerna inom det civila samhällets ram. Genom att fungera som social aktör relaterar kyrkan människor med olika sociala behov till en yttersta omsorgssfär, som
sammanfattas av det kollektiva minnet. Denna funktion blir tydlig i samband med
olycka, sjukdom eller nöd. Vid dessa tillfällen får kyrkans sociala handlingar en
symbolisk funktion som går utöver själva handlingen. Denna roll blir särskilt
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påtaglig då den nya fattigdomen, som har globala utgångspunkter, förs på tal. Kyrkans viktigaste bidrag till den svenska välfärden blir då själva relationen mellan den
symboliska legitimeringen av omsorgsvärdena och det praktiska omhändertagandet
som aktör. I detta ligger uppgiften att värna om människovärde och natur och att
därför fungera kritiskt granskande i relation till de samhällsförändringar som pågår.
Det är i denna roll som kyrkans sociala eller diakonala funktion blir framträdande.
Dessa funktioner bör uppträda i alla västländer som påverkas av globala förhållanden.

7.12 Sammanfattning
I detta kapitel har vi fokuserat på Svenska kyrkan som organisation och relaterat
kyrkan till det svenska och internationella organisationslivets utveckling. Vi har
konstaterat att det civila samhällets organisationssfär har varit starkt närvarande
under hela 1900-talet. Däremot finns en förskjutning innehållsmässigt från en folkrörelseorienterad till en nätverksorienterad organisationssfär tillsammans med en
ökad betoning av informella sociala relationer. Denna organisationssfärs transnationella karaktär har förstärkt organisationernas betydelse både för lokal identitet och
social ekonomi. Det går att belägga att det sociala kapital som består av tillit och
ömsesidigt förtroende, ligger högt i Sverige, och att detta kan relateras till det starka
organisationsväsendet och den generella välfärdsorganisationens utformning. Det är
troligt att nationella folkkyrkor bidrar till känslor av tillhörighet och trygghet som
gynnar tilliten. Denna tillit uppstår oavsett tillhörigheten är stark eller svag.
Genom vår analys har vi också velat visa, att Svenska kyrkans tidigare integration med den starka välfärdsstaten har gjort kyrkan osynlig inom organisationssverige. Folkkyrkan har inte ingått bland de studerade organisationerna utan har,
som en kyrklig kommun, betraktats som en offentlig myndighet. Avregleringen av
Svenska kyrkan kommer i en period då det civila samhällets organisationssfär förstärks som gynnare av socialt kapital och tillit men också som aktör på det lokala
planet. I det läget blir kyrkan en stor aktör med betydande resurser. Osäkerhet råder
dock om hur detta aktörskap skall gestaltas.
Genom att anlägga ett globalt perspektiv på utvecklingen går det att se att
Sverige påverkas av en socialt definierad fattigdom. Genom sin ”glokala” funktion
som halvofficiella organisationer sammanlänkade globalt, dras de nordiska folkkyrkorna in i en global civil organisationssfär. Tentativt kan framföras, att Svenska
kyrkan håller på att få tre olika välfärdsfunktioner: För det första främjar en folkkyrka känslor av tillhörighet, kontinuitet och trygghet och kan därmed bidra till det
sociala kapital som är grundläggande för tilliten människor emellan. För det andra
fungerar kyrkan allt mer som en del av det svenska organisationslivet mellan stat
och människa och utgör därmed en av det civila samhällets sociala aktörer. På detta
sätt kan den lokala kyrkan bidra till samhällets demokratiska fostran och sociala
service. För det tredje fungerar kyrkan som en kritisk röst inom det ”glokala” civila
samhällets organisationssfär. Detta innebär ett tydliggörande av religionens offentliga roll, eftersom den berör frågor om utanförskap och fattigdom. I en allmän situ-
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ation av avreglering i Sverige kan Svenska kyrkan fungera både integrativt genom
sin uppgift att förvalta det kulturella minnet och kritiskt granskande, genom sin
sociala uppgift som är ”glokalt” grundad. På detta sätt dras religiösa organisationer
in i förnyelsen av det nordeuropeiska samhället. Om dessa tendenser finns i andra
europeiska länder skall ett kommande projekt undersöka (Välfärd och religion i ett
europeiskt perspektiv, 2003).
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8 Nordiska folkkyrkor i det senmoderna
och det globala

Vi har argumenterat för att Svenska kyrkan tillsammans med de nordiska folkkyrkorna är indragna i grundläggande religiösa och sociala förändringsprocesser som
berör hela samhället. Genom att referera till olika materialgrupper och teoretiska
perspektiv har vi velat teckna konturerna av en religionsform som präglas av det
fria valet, den privata konsumtionen, liksom av en avreglering av välfärdssamhällets
institutioner. Vi har sammanfattat utvecklingen så att det svenska samhället allt mer
präglas av det globala tjänstesamhällets logik. I detta sammanhang uppträder en
halvofficiell folkkyrka som genom kyrka–stat reformen har blivit relaterad till organisationssfären mellan stat och människa, det vi kallar det civila samhället. Det är
inom denna samhällssektor som religiösa organisationer får en förnyad offentlig roll.
I detta kapitel skall vi föra denna diskussion vidare genom att sätta in resultaten
av den svenska analysen i den pågående teoretiska debatten om modernitet och
globalisering. Detta kapitel visar på en möjlig roll för religiösa institutioner i en
postkolonial värld där grundvalarna för den första moderniteten håller på att omförhandlas. Globaliseringen kan i detta perspektiv ses som en dialektisk process där
det moderna samhällets världsbilder, värderingar och institutioner håller på att få ett
nytt innehåll med syfte att ge individers handlingar en riktning och en mening. I
detta samtal ingår det civila samhällets organisationer på samma demokratiska
villkor som det övriga samhällets institutioner. Detta gäller också de nordiska folkkyrkorna.
Genom analysen av globaliseringsprocessen vill vi också visa att det moderna
samhällets globala utbredning främst avser tekniska kommunikationer och ekonomiska förutsättningar. Kulturella faktorer påverkas i långsammare takt. Det förklarar varför parallella moderniteter håller på att utvecklas med förmåga att bibehålla
olika kulturella och religiösa traditioner. I detta perspektiv blir det intressant att
återknyta till den inledande diskussionen om Europa som undantag och att betrakta
den nordeuropeiska religionsformen som en variant bland varianter.
För att få grepp om dessa komplicerade processer skall vi i detta kapitel kort
redogöra för några teorier om den pågående globaliseringen, ta fasta på de motstridiga tendenserna i den globala utvecklingen för att till sist lyfta fram idén om
parallella modernitetsutvecklingar där lokala kulturer, med följande kyrkotraditioner och religioner, kan fungera som identitetsgivare och som aktörer inom ramen
för ett globalt civilt samhälle. Det är den senare uppgiften som för kyrkorna in i den
offentliga debatten om senmodernitetens villkor.
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8.1 Den globala processen
Som vi har sett i kapitel sju finns det en omfattande vetenskaplig diskussion som rör
globaliseringens betydelse för nationalstaters ställning, ekonomiers ökade transnationella roll och kulturers tendens till homogenisering. Samtidigt som det är uppenbart att människors relationer över stora avstånd har ökat både genom fysisk och
virtuell kommunikation, har det blivit allt mer tveksamt om det går att hävda att en
ny civilisation ”beyond national boundaries” (Featherstone 1990:6) håller på att
uppstå. Det är inte heller troligt att en ny världsordning håller på att utvecklas, där
en global kultur kan förmodas bli ”a singular place” (jfr Robertson 1992).
Ett bejakande av ökade globala kommunikationer förenas nu ofta med en skeptisk hållning till globaliseringens djupgående effekter. Detta sammanfattas väl av
Held – McGrew (2002:1):
Globalization, simply put, denotes the expanding scale, growing magnitude, speeding up
and deepening impact of transcontinental flows and patterns of social interaction. It refers
to a shift or transformation in the scale of human organization that links distant
communities and expands the reach of power relations across the world’s regions and
continents. But it should not be read as prefiguring the emergence of a harmonious world
society or as a universal process of global integration in which there is a growing convergence of cultures and civilizations. For not only does the awareness of growing interconnectedness create new animosities and conflicts, it can fuel reactionary politics and
deepseated xenophobia. Since a substantial proportion of the world’s population is
largely excluded from the benefits of globalization, it is deeply divisive and, consequently, vigorously contested process. The unevenness of globalization ensures it is far
from a universal process experienced uniformly across the entire planet.

Det finns enligt Held – McGrew (1999, 2000, 2002) en allmän acceptans kring
maktens allt mer övernationella utbredning, om förändrade kommunikationsformer,
om en ökad hastighet i den tekniska utvecklingen, om en ökad dominans av en
kapitalistisk ekonomi efter 1989 och om ett ökat behov av övernationella eller globala regleringar och styrelseformer. Denna ökade utbredning tolkas dock grundläggande olika beroende på om forskaren är en globalist eller anti-globalist. Globalisterna är positiva till en ökad ekonomisk och kulturell globalisering. Denna
grundhållning bygger på antaganden om avregleringens välsignelser och en fokusering på nationalstatens minskade betydelse. Skeptikerna undrar vad som egentligen
är globalt i de samhällsförändringar som pågår och refererar till de förändringsprocesser som ägde rum i historisk tid, till nationalstatens fortsatta betydelse för produktionen av varor, tjänster och identiteter, samt kritiserar det faktum att globalister
ofta utgår från ett västligt perspektiv i sin argumentation (jfr Hirst – Thompson
1999:1). Enligt skeptikerna syftar globaliseringsbegreppet till att legitimera skapandet av en fri marknad baserad på en USA-dominerad ekonomi.
Held – McGrew (1999, 2000, 2002) bejakar själva en grundläggande ”transformation” av ekonomi, kultur och politik, som påverkar relationen mellan människor,
kulturer och ekonomier. Dessa relationer blir allt mer globala. Det talar för att medborgarskapet blir allt mer ”kosmopolitanskt” i den meningen att individen tillägnar
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sig en ökad förmåga till dialog med andra människors och gruppers traditioner och
föreställningar. Detta ökar förmågan till ömsesidig förståelse. Nu bör pågående
förändringsprocesser organiseras så att önskvärda fördelningsmässiga effekter på en
global nivå kan skapas. För att åstadkomma detta krävs övernationella organisationer knutna till FN eller EU, som är demokratiskt uppbyggda.
Det är påfallande att Held – McGrew’s viktiga analys i stort sett saknar referenser
till religionen som faktor för denna globala ”transformation”. Det är knappast troligt
att människors världsbilder eller livsengagemang (genom att offra sig för något
högre syfte), kan förklaras genom att referera till ekonomiska, politiska eller kulturella faktorer. Stackhouse (2002:10) går så långt att han anser att ”such scholarship
simply does not see major aspects of the world is seeks to study”. Det är därför
angeläget att föra in också religionen som variabel i studiet av de globala processerna.

8.2 Globaliseringens dialektiska karaktär
Mot den här bakgrunden kan man förstå att globaliseringen är en komplex och dialektisk process som innehåller motsägelsefulla inslag. I ett tidigare arbete har
McGrew (1992:74) sammanfattat denna dialektik i fem punkter där globaliseringen
har resulterat i en ökad samtidighet i utvecklingen som gör kausaliteten svår att fånga.
1) Samtidigt som globaliseringen bidrar till att göra det moderna sociala livet
allt mer universellt, t.ex. genom ett globalt konsumtionsmönster, bidrar globaliseringen till en ökad betoning av det partikulära, dvs. det unika, platsen, orten. Det
senare innebär ett parallellt sökande efter rötter och efter etniska och nationella
identiteter. Det pågår därför en parallell globaliserings- och lokaliseringsprocess.
2) Samtidigt som globaliseringen innebär framväxten av en global anda, som
visar sig både i FN:s deklaration av mänskliga rättigheter, i sättet att leva i stadsmiljöer, i internationaliseringen, i ekumeniseringen av religionen och i nya globala
affärskedjor av typ MacDonalds och IKEA, så är tillämpningen av FN:stadgans
deklaration om mänskliga rättigheter mycket olika beroende på lokala förhållanden.
Detta kan bero på lokala religiösa och kulturella föreställningar. Både kristendom
och islam kan uppträda olika beroende på kontext. Det pågår därför en parallell
homogeniserings- och en differentieringsprocess.
3) Samtidigt som globaliseringen skapar nya former av globala, regionala och
transnationella organisationer och gemenskaper, som förenar individer över
nationsgränser, innebär processen att nya etniska och kulturella gränser uppstår
mellan regioner och grupper av människor. Detta föder en ny osäkerhet, och rent av
rädsla, inför det nya. Globaliseringen bidrar till framväxten av nya transnationella
organisationer men bidrar därmed samtidigt till en ökad fragmentering av samhället
men efter nya förutsättningar.
4) Samtidigt som globaliseringen innebär en ökad koncentration av makt, kunskap, välstånd, information och beslutsfattande till färre personer och grupper, får
enskilda personer, lokala nätverk/grupper liksom regioner ökad kontroll över de
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krafter som påverkar deras lokala eller vardagliga förutsättningar. Det sker t.ex.
genom fredsrörelser, kvinnorörelser, miljörörelser eller lokala byarörelser.
5) Samtidigt som olika civilisationer, livsstilar och sociala praktiker lever sida
vid sida på grund av the compression of time and space, så uppstår nya delade kulturuppfattningar och synkretistiska värderingar och åskådningar som yttrar sig i en
sammanblandning av maträtter, New Age-orienterade livsstilar, arkitektur och
reklam.
Detta visar sammantaget att globaliseringen bidrar till motstridiga utvecklingstendenser globalt och lokalt och att religiösa institutioner är indragna i olika samtidiga processer som leder i delvis olika riktning. Detta är viktigt för förståelsen av
folkkyrkornas situation i Norden.

8.3 Globaliseringen och den europeisk-västliga
imperialismen
En ytterligare fråga är om den globala utbredningen över världen skall uppfattas
som en självklar del av moderniseringsprocessen, med utgångspunkt i en europeiskvästlig kultur, eller om globaliseringen skall uppfattas som något nytt som har uppstått som en följd av det senmoderna, reflexiva mer nätverksorienterade samhällets
framväxt (Castells 1996:253). I det senare fallet är den västliga dominansen inte
längre utgångspunkten för globaliseringen utan den globala kulturen byggs upp av
likvärdiga partners inom ramen för en pluralistisk världssituation (Eriksson –
Eriksson Baas – Thörn 1999). Giddens (1994:96) menar t.ex. att globaliseringen
egentligen har genomgått två faser varav den första kan relateras till 1900-talets
moderniseringsprocess, och den därtill hörande västliga dominansen. Vad gäller
den andra fasen säger han: ”Although still dominated by Western power, globalization today can no longer be spoken of only as a matter of one-way imperialism …
increasingly there is no obvious direction to globalization at all and its ramifications
are more or less ever present.” Därför menar Giddens att 2000-talets globaliseringsprocess inte skall sammanblandas med den globalisering som inleddes på 1800talet. Den västliga dominansens tid då kapitalism, industrialism, nationalstatstanke,
rationalism och kristendom spreds ut över världen, skulle därmed vara över. Därmed blir det mindre relevant att tala om the West and the Rest utan mer konsekvent
att tala om the Rest in the West (Hall 1992:306).
Mot denna bakgrund kan man förstå att en kulturell mix håller på att uppstå
inom ramen för tidigare fastställda nationer. Denna mix leder inte i första hand till
kulturell sammansmältning utan snarare till kulturell samtidighet i den meningen att
olika kulturella traditioner lever sida vid sida. Migrationen förväntas därför i allt
lägre grad leda till transition, dvs. till övergången från en kultur till en annan med
tillhörande sammansmältning eller integrering, utan till translation, dvs. till en förmåga att översätta den egna kulturella traditionen och relatera den till en angränsande kultur. Detta senare uppfattas vara en viktig del av den globala identiteten
och leder till en förmåga att växla mellan olika kulturella identiteter. I praktiken
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innebär detta en förmåga att vidmakthålla olika kulturer samtidigt. Denna identitetsbild tillhör det globala samhällets senmoderna karaktär och visar på den mångkulturella situationen både lokalt och globalt. För att upprätthålla denna kulturella
samtidighet spelar media en stor roll.
Även om Sverige i ett internationellt perspektiv kan uppfattas som ett homogent
land, har det mångkulturella perspektivet blivit allt mer tydligt, dels på grund av
migrationen, dels på grund av den globala pluralitetens ökade relation till det lokala.
Denna utveckling bidrar till att förändra inte bara den religiösa sammansättningen i
Sverige. Den bidrar också till att skapa förutsättningar för nya religiösa och kulturella allianser som är transnationella. Vid sidan av den dominerande Svenska kyrkan med dess internationella nätverk, finns i Sverige andra nätverk som byggs upp
av religioner, föreningar och etniskt kulturella band. Poängen är att europeisk-västliga kyrkor inte längre har tolkningsföreträde i ett globalt perspektiv. Det globala
nätverk som de nordiska folkkyrkorna tillhör utgör i detta sammanhang en röst
inom ramen för det pågående samtalet om mänsklighetens framtid.
Globaliseringen har därför många ansikten och karakteriseras av sin dialektiska
sociala relationskaraktär. Inte heller det moderna samhällets utveckling och relation
till ökade globala kommunikationer är självklar. I det följande skall vi se hur tre
teoretiker förhåller sig till denna komplexitet och hur religiösa institutioner kan ses
ur dessa teoretikers perspektiv.

8.4 Den postmoderna globaliseringen och konsumismen
Det postmoderna tänkandet kan åtminstone delvis uppfattas som en kritik av det
moderna projektet i sig. Det gäller både den rationella grundhållningen, som är
kärnan i den moderna utvecklingstanken, och den ökade differentieringen av samhället, som har bidragit till professionaliseringen av kunskap. Nu håller kunskapen
på att relativiseras till berättelser ”narratives” (jfr Lyotard 1984).
Zygmunt Bauman (1987, 1992, 1997, 1998a, 1998b, 2003) argumenterar i sina
böcker för att det postmoderna och globala samhället redan är här. Han sammanfattar utvecklingen i frasen ”från produktions- till konsumtionssamhälle”. Hans
argument är: 1) Lönearbetet håller på att ersättas av andra livsformer. Det gör att
individens sociala och ekonomiska existens inte längre är beroende av industrisamhällets organisering. 2) Friheten att konsumera eller idén om konsumismen som
livsstil har ersatt lönearbetet som det sociala och kulturella systemets drivkraft.
Detta gör att kontrollen successivt övergår från en grundläggande relation mellan
kapital och arbete till en slags idé om distribution av tjänster där tillfredsställelsen
av att konsumera bidrar till att hålla samman samhället. Denna kapitalistiska grundhållning breder ut sig över världen. 3) Detta leder till en förstärkt individuell konsumtionsideologi som i sin förlängning gör att dominerande ideologier och värderingar inte blir så viktiga för samhällets sammanhållning. Detta gäller både politiska
ideologier och religiösa grundhållningar.
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Förskjutningen mot en liberalare och friare ekonomisk rörlighet på det globala
planet är den viktigaste förklarande faktorn bakom pågående samhällsprocesser.
Det är den fria konsumtionen och det fria valet som är det globala samhällets drivkraft. Dessa förklarar det postmoderna samhällets karakteristika, nämligen tanken att
den objektiva, säkra kunskapen minskar i betydelse och att auktoriteter blir mindre
viktiga samtidigt som de små grupperna (familjerna) uppvärderas. Vetenskapen
detroniseras successivt från att vara sanningssägare till att bli en tolkare tillsammans med andra tolkande institutioner (t.ex. kyrka, ekonomi och politik). Den postmoderna kulturen karakteriseras därför av sammanfogningen av olika idéer och grupper som har brutits ned i små enheter och som uppträder både globalt och lokalt.
Utifrån detta perspektiv blir religionen mest en etisk fråga eftersom etiska och
sociala bedömningar blir viktiga då övergripande ideologier bryts sönder. I
Baumans analys har således religionen inte någon större plats. Den är en del av
njutningsfilosofierna och kan närmast relateras till den individuella tillfredsställelsen. Denna tillfredsställelse kan de religiösa organisationerna inte möta. Det blir i
stället det postmoderna och sekulära samhällets identitetsexperter som får i uppdrag
att leverera dessa ”religiösa” tjänster. Han uppfattar dock fundamentalismen som
tidstypisk eftersom denna rörelse innebär ett löfte om befrielse från det ”plågsamma” väljande som individen har hänvisats till. Rörelserna ger människan tillgång till en ”alternativ rationalitet” med inneboende säkerhet eller visshet.
Även om Baumans teser om a) att vetenskapens kunskapsanspråk har relativiserats, b) att nationalstaternas auktoritet har beskurits starkt och c) att religionen har
reducerats till en hotfull fundamentalism är alltför långtgående, är det tydligt att
Sverige är indragen i en globaliseringsprocess som påverkar värderingar och livsstilar. Detta gäller både valfriheten och rörligheten, som ett uttryck för det moderna
samhällets goda liv, och tendensen till social och mental exkludering, som ofta kan
relateras till det lokala. Det gäller också den existentiella osäkerhet som uppstår som
en följd av en oöverskådlig valfrihet (DeMarinis 2003). Nordiska folkkyrkor får,
genom sin relation till den beprövade erfarenheten i kulturen, en särskild betydelse för
moderna människor som värnar om sin valfrihet samtidigt som de inte vill bli hänvisade till en depriverande existentiell osäkerhet. Denna slutsats visar att religionen
i en nordisk kontext kan fungera som en ram för den individuella reflexionen.

8.5 Den senmoderna globaliseringen och identiteten
Anthony Giddens (1990, 1991, 1998, 2000) tillhör de samhällsforskare som tonar ner
tanken på en postmodern era. Han argumenterar i stället för att grundläggande
samhällsförändringar visserligen håller på att ske, men att dessa skall ses som förlängningen av det moderna, rationella samhällets sätt att nyorganisera sin verksamhet.
För honom är inte konsumtionssamhällets framväxt det avgörande utan en successiv
utveckling av det moderna rationellt grundade och specialiserade samhället. Detta
samhälle håller på att bli allt mer globalt. Detta förklarar varför nya problem uppstår
som har med individens identitet att göra. Utvecklingen har därför tre kännetecken:
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1) Det håller på att ske en ny organisering av tid och plats på så sätt att händelser som sker vid olika tidpunkter och på olika platser i världen kan relateras till
varandra. Världen krymper på detta sätt genom att börsen på Wall Street och t.ex. i
Stockholm påverkar varandra på ett interaktivt sätt. TV sänder numera över hela
världen samtidigt och genom Internet kopplas individer samman. Också kyrkan
anpassar sig till detta fenomen genom att fira gemensamma böndagar över hela
världen. Giddens (1990:64) skriver: ”globalization can thus be defined as the
intensification of world wide social relations which link distant localities in such a
way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and
vice versa”. Det gör att händelser som utspelas i Singapore via ett komplicerat
nätverk av ekonomiska förbindelser kan bli relaterade till en social nedgång i
Pittsburgh eftersom de lokala produkterna inte kan konkurrera på världsmarknaden.
”At the same time as social relations become laterally stretched and as part of the
same process, we see the strengthening of pressures for local autonomy and
regional cultural identity” (Giddens 2000:93).
2) Institutioner och deras värderingar abstraheras från sin ursprungliga kontext
och görs globala. Det kan t.ex. gälla etnisk mat som blir internationell (China
restauranger). Så kan helandepraktiker, som en indisk sekt har utövat i sekler, tas
upp av en västerländsk rörelse. Det finns en större rörlighet i det senmoderna samhället. Det gör att sociala relationer blir allt mer ’disembedded’, dvs. de lyfts ur sitt
sociala sammanhang och kan därmed förenas över tid och rum. Globaliseringen
innebär därmed en förklaring till den transnationella nätverksorientering som pågår
och som leder till att individer, organisationer och nationer blir allt mer beroende av
varandra.
3) Det Giddens har blivit mest känd för är introduktionen av begreppet ”det
reflexiva samhället”. Han menar att den snabba tillväxten av ny kunskap gör att
kunskapen ständigt behöver utvärderas och bedömas i ljuset av ny kunskap. Detta
gör kunskapen osäker och instabil. Detta förklarar varför upplysningens idé om en
säker, objektiv och vetenskapligt grundad kunskap har blivit mindre plausibel för
många människor. Den omfattande diskussionen om vad hälsa är visar på detta.
Giddens menar att denna osäkerhet ytterst förklarar ett nyväckt intresse för
religionen. Det gäller dels behovet av traditioner i en osäker tid, dels vikten av
relationer till en högre mening som förklarar de grundläggande livsfrågorna i övergångar i livet, s.k. ”Fateful moments”. Giddens menar i motsats till Bauman att
religionen är på väg att återta sin centrala roll inte som en motsats till förnuftet utan
i samarbete med förnuftet för att skapa en ny och hållbar moralisk ordning. Religionen står för en traditionsförmedling som tydliggör moraliska uppfattningar, som ger
emotionerna innehåll och som bidrar till en grundläggande solidarisk samhällsordning.
Giddens (1990) menar därför att ”the compression of time and space”, inte skall ses
som ett grundläggande brott i den historiska utvecklingen. Enligt detta synsätt har det
blivit svårare att fånga kausaliteten i utvecklingen eftersom moderniseringen och
globaliseringen kan ses som olika sidor av samma mynt. Vi bejakar denna ökade
komplexitet i utvecklingstänkandet. Denna analys tillsammans med diskussionen
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om valsamhällets entré, ger teorin god relevans. Analysen ger religiösa institutioner
en roll både som en existentiell resurs i det privata identitetssökandet och som en
moralisk solidaritetsfaktor i relation till samhällets övriga organisationer. Det är i
den senare rollen som kyrkornas globala solidaritetsroll blir relevant att föra in.

8.6 Globaliseringen och risksamhällets andra modernitet
Vid sidan av Giddens finns grupper av teoretiker som ännu mer tydligt betonar
tanken på en pågående utvecklingskontinuitet. Den mest kände företrädaren för
detta synsätt är Ulrich Beck. I boken ”Risk Society: Towards a New Modernity”
(1992) tar han i stort sett avstånd från tanken på en postmodern era, som står i kontrast till det moderna industrisamhällets epok. Tvärtom menar han att de processer
som igångsattes under 1800-talet fortsätter att vara verksamma också idag, men på
ett nytt sätt. Det är därför han talar om en ny eller andra modernitet. Den centrala
tanken är att samma processer som bidrog till att upplösa 1800-talets feodala samhälle nu bidrar till att upplösa industrisamhället för att ge detta en ny modernitet.
Detta nya samhälle har inte samma tro på utveckling, ekonomisk tillväxt och vetenskap på grund av de risker som hotar mänsklighetens framtid. Den tekniska utvecklingen bidrar till att skapa en ny hotbild, som håller på att få globala förgreningar.
Det är effekterna av tre faror som hotar mänsklighetens framtid, dvs. den nya rikedomen, den nya fattigdomen och den nya terrorismen (konflikterna). Det grundläggande filosofiska problemet är att det inte längre är okunskapen, som bidrar till
överlevnadsproblem, utan den naturvetenskapliga kunskapen. Det gör att en
reflexiv, utvärderande hållning håller på att växa fram som syftar till att kontrollera
eller fördela de risker som människan möter i vardagen.
Beck (1992, 1997, 1998, 2000, 2002) uppfattar de globala processerna som en
ofrånkomlig (irreversibel) del av utvecklingen in i 2000-talet. Under den nya
moderna epoken har en global rumslig utsträckning av sociala, ekonomiska och
kulturella relationer utvecklats. Det gör att ekonomiska och politiska beslut kan
fattas samtidigt i hela världen i ”realtid”. Allt detta gör att vi befinner oss i en ny
situation där grundvalarna för den första moderniteten måste omförhandlas. Det
har blivit oklart hur grundläggande begrepp som mänskliga rättigheter, tolerans och
frihet skall definieras och hur ett transnationellt och solidariskt samhälle skall
utformas i den nya situation som det globala samhället innebär. Dessa definitionsproblem gäller också religionen. Det har genom den pågående omvandlingen blivit
oklart om tidigare sätt att definiera religion räcker till för den komplexitet genom
vilken religionen uppträder i en senmodern kontext.
Omförhandlingen av den första moderniteten är kärnan i den reflexiva grundhållning som utgör kännetecknet på den andra moderniteten. Om industrimoderniteten var enkel och linjär, är den reflexiva moderniteten komplementär. Den rymmer inom sig ett samtal som håller på att utvecklas till en förhandling om vilka
politiska redskap som kan hantera framtidens faror.

130

Religiös förändring i norra Europa

Becks grundläggande idé att det moderna industrisamhällets risker kan hanteras
genom en reflexiv och prövande grundhållning utgör en fruktbar utgångspunkt
också i ett svenskt perspektiv. Det finns anledning att bejaka tanken på att ett globalt samhälle håller på att växa fram där olika ekonomiska, politiska, kulturella och
religiösa aktörer deltar i en förhandling med syfte att skapa nya ordningar som är
relaterad till en andra modernitet.
Beck diskuterar inte religionens roll i detta förnyelsearbete. Religionen nämns
främst som exempel på riskfaktorer genom anknytningen till nationalistiska, etniska
och fundamentalistiska rörelser. Det är dock uppenbart att globaliseringen uppfattad
som en process där nya strukturer och erfarenheter läggs på gamla förhållanden i
hög grad berör folkkyrkor som står för kontinuitet mitt i förändringen. Folkkyrkorna blir därför medaktörer i en pågående nytolkning av grundläggande sociala
frågor som rör mänsklighetens framtid. Det är som medaktörer i denna grundläggande förhandlingsprocess som majoritetskyrkor kan få en förnyad roll.
Genom att referera till Bauman, Giddens och Beck har vi velat peka på tre teoretiker som utifrån delvis olika utgångspunkter beskriver samma förändringsprocess. På detta sätt har 1900-talsutvecklingen och organisationsutvecklingen från
kapitel 2 och 7 kunnat vidgas. Vi har velat visa att debatten om det globala samhället tvingar den västerländska moderniteten att ifrågasätta sina egna premisser. Den
europeiska eller västliga utvecklingen kan i en postkolonial kontext inte uppfattas
paradigmatiskt, som ett mönster för resten av världen. Europa blir i detta perspektiv
en av flera möjliga exempel på en modernitetsutveckling. I det perspektivet blir det
intressant att föra in teorin om multipla moderniteter där olika sociala och religiösa
rörelser fungerar som aktörer.

8.7 Europa och multipla moderniteter
Enigheten har blivit allt större om att de teoribildningar som utvecklades på 1800talet av Durkheim, Marx och Weber, inte räcker för att på djupet förstå aktuella
förändringsprocesser kring sekelskiftet år 2000. En vetenskaplig diskussion pågår
om vilken modell som skall hålla inför framtiden. Ett försök till nytänkande utgör
forskargruppen knuten till SCASSS18 i Uppsala med Shmuel Eisenstadt som
ledande gestalt. I två nummer av tidskriften Daidalos (1998, 2000) har gruppen
utvecklat tanken om modernitetens inneboende tendens att utveckla alternativa eller
multipla moderniteter. Denna teori sammanfattar enligt vår mening många drag i
diskussionen om hur de pågående globaliseringsprocesserna skall tolkas. De menar
att det inte finns en linjär utveckling mot ett modernt samhälle som bygger på sammansmältningen av en västerländsk eller europeisk kultur med ett modernt tänkesätt. Poängen är i stället att det finns flera komplementära modernitetsutvecklingar
både historiskt och i aktuell tid. Teorin tar på detta sätt fasta på modernitetens komplexitet, globala utbredning, inneboende reflexiva förmåga men också dess förmåga
18
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att bibehålla kulturella traditioner. Denna argumentation löser upp komplicerade
problem med modernitetens kolonisationstanke i en postkolonial tid.
Eisenstadt (2000:16) menar att det moderna konceptet fungerade som förklaringsfaktor fram till 1960-talet. Under industrisamhällets höjdpunkt på 1950-talet
var de västliga anspråken på universalitet höga. Idén var att industrialisering, urbanisering, tekniskt avancerad kommunikation, kapitalistisk marknadsekonomi och
demokratiska nationalstater, med tillhörande kollektiva kulturer, skulle breda ut sig
över världen. Det fanns en motsvarande tanke om att religionens kulturellt sammanhållande roll skulle minska i betydelse. Antagandet var att dessa institutionella och
värderingsbaserade konstellationer, på ett ”naturligt” sätt skulle slå rot i alla samhällen som genomgick en moderniseringsprocess.
Idag vet vi, menar Eisenstadt (2000), att en konvergeringsprocess av detta slag
inte pågår och att en uniform värld inte kommer att skapas. Det har i stället blivit
uppenbart att de komponenter som utgör det moderna industrisamhället kan uppträda olika i olika samhällen och dessutom uppträda olika vid olika tidpunkter i
samhällsutvecklingen. Samtidigt som flertalet samhällen på jorden delar visionen
om ett modernt samhälle med tekniska, kommunikativa och ekonomiska möjligheter, är det lika uppenbart att dessa samhällen utvecklar ”multipla” livsmönster beroende på historiska, kulturella och religiösa omständigheter. Detta gör att skilda
moderniteter finns som, beroende på den globala komplexiteten, kan leda både till
kulturella konvergenser och divergenser, beroende på hur kulturen eller delar av
kulturen förhåller sig till globaliseringen.
Tre grupper av rörelser har, enligt Eisenstadt (2000), bidragit till nationalstatens
minskade makt. De första var motståndsrörelserna som utvecklades på 1960- och
70-talen med ursprung i studentrevolten 1968. De tydligaste var kvinnorörelserna
och de ekologiska rörelserna. Den andra gruppen av rörelser kom något senare och
kan illustreras genom den religiöst grundade fundamentalismen. Dessa rörelser
uppträdde först i en protestantisk kristen form i Västvärlden (främst USA) och
därefter i muslimsk form i Asien men har också blivit tydlig i judiska, hinduiska
och buddhistiska kulturer. Dessa rörelser är i grunden antimoderna och eftersträvar
att knyta samman religion och politik. Den tredje gruppen av rörelser utgörs av de
etniska grupper som bl.a. blev en följd av Europas sönderfall. Dessa uppträder
lokalt i det forna Jugoslavien eller Sovjet.
Dessa rörelser uppträder parallellt med pågående samhällsförändringar. Det har
gjort att nya kollektiva identiteter har kunnat utformas, som inte är relaterade till
nationalstaterna. Rörelserna har blivit framgångsrika eftersom de har fått ett socialt
och politiskt utrymme både lokalt och globalt, bl.a. genom media. Rörelserna är
intressanta eftersom de förhåller sig till det moderna konceptet på olika sätt. De har
dock på grund av globaliseringen, och genom sina sociala och politiska program,
kommit att fungera som avskilda sfärer för bevarad lokal identitet. De har därför,
trots sina universalistiska idéer, kommit att befrämja det partikulära och pluralistiska. De utgör därmed en del av det moderna samhällets reflexiva grundhållning.
Rörelserna har bidragit till att skilja det västerländska monopoltänkandet från det
moderna tänkandet i sig. De visar att det pågår en om- eller nyförhandling av det
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moderna konceptet men utifrån givna historiska och kulturella förutsättningar.
Globaliseringen har bidragit till att föra denna förhandling från gamla nationella och
geografiska områden till de nya arenor där olika sociala och religiösa rörelser
fungerar som aktörer. Det är i denna kontext som begreppet ”multiple modernities”
blir relevant att tillämpa. Det handlar således om ”multiple interpretations of
modernity” och framför allt om att ”depriving the West of its monopoly on
modernity” (Eisenstadt 2000:24). Det ligger i det moderna konceptets identitet att
vara reflexivt och öppet för nya möjligheter till förändring. Samtidigt bidrar denna
öppenhet till stora problem. Det vittnar de senaste årens religiöst och etniskt grundade terroristhandlingar om. Dessa handlingars relation till Sverige illustreras av att
en svensk omkom vid den 11 september-attacken på World Trade Center i New
York år 2001 och att sex svenska ungdomar omkom vid sprängattentatet på Bali
den 12 oktober 2002.
Eisenstadt (2000) sammanfattar genom begreppet ”Multiple modernities” den
allt oftare uttryckta skeptiska hållningen både till tanken att de moderna industrisamhällena går mot en ökad konvergens och till tanken att denna skeptiska grundhållning måste leda till antaganden om det moderna projektets slut. Eisenstadt bejakar de grundläggande kriterierna för moderniteten med ökad differentiering,
urbanisering, utbildning och kommunikation och att detta har lett till en allt mer
individualiserad livshållning som påverkar religiösa föreställningar och institutioner. Det för oss intressanta är att han samtidigt hävdar att denna utveckling inte har
varit linjär utom möjligen i en Europeisk kontext. Genom begreppet ”Multiple
modernities” vill gruppen kring Eisenstadt fokusera det förhållandet att det aktuella
och moderna samhället genomgår förändringar som bygger på en mångfald av kulturella program. En omförhandling av grundläggande värden pågår som förs framåt
av globalt grundade rörelser. Dessa rörelser rymmer också europeiska kyrkor som i
allt högre grad har möjlighet att fungera som innovativa röster inom ramen för det
senmoderna samhällets förutsättningar.

8.8 Europa som religiöst case ”European Exceptionalism”
Denna grundläggande problematik som rör det moderna samhällets europeiska
rötter och utveckling, har också fångats upp av den religionssociologiska forskningen. Idén om en universell modernitetsutveckling, med västra Europa som förebild, har blivit allt svårare att hävda också på religionens område. Bakgrunden är
den empiriska verklighet som tränger sig på allt mer (Herbert 2003). Globaliseringen gör dessutom västerländska definitioner av religionen allt mer problematisk.
I stället har tanken framförts att Europa bör studeras som ett eget case per se,
utifrån sina utgångspunkter och utvecklingstendenser, och inte som en bakomliggande faktor för en generell global utveckling, som har sin grund i spänningen
mellan religion och modernitet. Två av religionssociologins förgrundsgestalter,
Peter Berger (1992) och David Martin (1990, 1996) konstaterade för mer än tio år
sedan, att den religiösa utvecklingen i världen inte följde det europeiska mönstret
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med ett linjärt samband mellan ökad modernitet och minskad religiositet. Tvärtom
visade utvecklingen att den religiösa aktiviteten i världen var hög på alla
kontinenter och i flertalet länder, med två viktiga undantag. Det ena undantaget
gäller västra Europa som har följt det givna mönstret, med en successiv nedgång
bland institutionella kyrkors auktoritet. Det andra undantaget gäller den kulturella
elit som har växt fram tillsammans med det moderna och globala samhället och som
har ledande positioner. Inom denna, oftast akademiskt skolade grupp, återfinns det
klassiska sekulariseringsmönstret: ”This subculture is the principal ’carrier’ of progressive, Enlightened beliefs and values” (Berger 1999:10). Det är det första
undantaget som Peter Berger (1992, 1998, 1999, 2001) har fångat upp med
begreppet ”European Exceptionalism”. Med detta begrepp har han velat vända på
det sekulariseringsteoretiska tänkande, som han själv en gång utformade på 1960talet. Detta byggde på idén om att det moderna samhällets ökade pluralism gjorde
grundläggande ”taken-for-granted certainties” inom alla samhällssfärer, inklusive
religionen, osäkra. Detta var grunden för institutioners auktoritetsförlust och därmed för religionens privatisering. I dag skriver Berger (2001:194): ”I would now
say that pluralism affects the how of religious belief, but not necessarily the what.”
Han menar därför att det inte längre går att hävda att det finns linjära samband
mellan modernitet och religiositet som är generella. Om man hävdar detta blir konsekvensen att USA inte är ett modernt land. I dag är frågan snarare varför religionen
har förblivit så stark globalt sett och varför den uppträder med officiella sociala och
politiska anspråk i så stora delar av världen som Nord- och Sydamerika, södra
Afrika, Indien och delar av Asien. Dessa anspråk är särskilt tydliga inom de regioner i världen där den evangeliska protestantismen är på tillväxt och inom den muslimska världen. Det borde därför vara viktigare för religionssociologin att förklara
religionens frånvaro (där den är frånvarande) inte dess närvaro (som är regeln). Detta uppfattar Berger (2001:194) som vår tids viktigaste religionssociologiska fråga
att utreda. I detta perspektiv blir Europa ett intressant ”case” att studera. Utgör
Europa ett undantag från en i övrigt religiös värld, det som Berger (2001:194) kallar
för ”Eurosecularity”? Går det att tillämpa Webers (1934) klassiska teori om protestantismens kapitalistiska anda på de Latinamerikanska länder där särskilt pingströrelsen för närvarande växer (Brasilien, Guatemala etc.), så som Martin (1990)
hävdar. Det skulle i så fall betyda att den starka framväxten av den evangeliska
protestantismen kan ses som ett av flera uttryck för en samhällsform som sätter
individen, ekonomisk/teknisk tillväxt och tron på helande krafter i centrum. Det är
en religionsform som har starkt fäste i USA och som har exporterats till andra delar
av världen genom media tillsammans med en amerikansk livsstil.
Denna problematik har Grace Davie (1999, 2000, 2001, 2002) tagit fasta på då
hon konstaterar att (västra) Europa och USA har grundläggande olika historier som
gör jämförelser svåra. USA hålls samman enligt principen om konkurrens mellan
olika organisationer och religionens närvaro bygger därmed följdriktigt på gruppengagemang. Europa hålls samman av en historisk princip om tillhörighet vilket
följdriktigt gör att religionen uppfattas ha en integrativ funktion. I USA upphör i allt
väsentligt en religiös grupp eller denomination att existera om besökarna uteblir. Så
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är inte fallet i Europa där nationella kyrkor mycket väl kan existera utan ett större
religiöst engagemang. Den religiösa situationen i USA och Europa är därför kvalitativt olika. I relation till Ammerman (1997a) konstaterar hon att den voluntaristiska
grundhållningen i USA gör att kyrkorna fungerar socialt nätverksskapande och
därför spelar en viktig roll för det lokala samhällslivet. Det gäller också stödet till
utsatta grupper. I Europa skall kyrkorna närmast betraktas som moraliska och rituella nyttigheter ”public utilities”. De är därför inte organisationer som lever i ett
konkurrensförhållande med statliga och privata institutioner. De uppfattas i stället
som kompletterande institutioner inom ramen för det allmänna välfärdssamhället.
Detta är exempel på olika religiösa funktioner i världen som kan studeras som variationer på samma grundläggande tema, dvs. närvaron av religion.
Som ett sätt att förstå den betydelse som de dominerande kyrkofamiljerna har i
Europa, trots vikande engagemang, har Davie (2000:38) introducerat tanken på en
”vicarious memory”. Det betyder att befolkningsmajoriteterna i flertalet europeiska
länder delegerar sin svårdefinierade privata religiositet till kyrkor och religiösa
organisationer. Kyrkan får därför i uppdrag att utföra en rad tjänster (riter) på uppdrag av befolkningen. Det betyder att flertalet medborgare återvänder till kyrkorna,
då behov uppstår. Kyrkobyggnaderna är de viktigaste symbolerna för denna tillhörighet. De uppfattas som offentliga byggnader, som i princip alla skall ha tillgång
till. Detta gäller särskilt vid enskilda eller kollektiva kriser.
Genom att föra in denna diskussion om en europeisk religionsform har Davie
nyanserat begreppet ”European Exceptionalism”. Hennes grundläggande fråga är:
Varför skiljer sig Europa från en i övrigt religiös värld? Vilka attribut saknas i
Europa, men som finns i andra delar av världen? Kanske européerna inte har en
lägre grad av religiös orientering, men helt säkert har de ett annat religiöst engagemang. Om detta antagande bejakas kan man betrakta religiositeten i Europa som en
variant bland varianter och inte en modell för världen att följa. Det är en variant
som genom det moderna samhällets utveckling är mer privat, institutionellt bräcklig, men som trots detta åtnjuter befolkningars stöd moraliskt och ekonomiskt.
Slutsatsen blir att religionen är närvarande också i en europeisk kontext, men på
ett kvalitativt annat sätt. För att få ökad kunskap om denna ”Euroreligiosity” bör
religioner studeras som tematiska ”variationer” beroende av historiska, teologiska
och kontextuella situationer. Detta gäller särskilt, vill vi tillägga, den nordiska religiositeten som fungerar som ytterligare en variant inom den europeiska kontexten.
Det är inte bara påfallande att variationer mellan olika kontinenter finns. Detta
gäller också inom Europa, där det protestantiska norra Europa skiljer sig från det
katolska södra Europa, det religiöst sammansatta Mellaneuropa, det starkt katolska
Europa (Polen/Irland) och det sekulära Europa (Frankrike). Davies resonemang
grundar sig delvis på den engelska kontexten (jfr Davie 1994) där en protestantisk
statskyrka fungerar delvis jämförbart med de nordiska folkkyrkorna. Detta gör att
resonemanget får relevans för nordiska förhållanden, som den svenska.
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8.9 Sammanfattning
I detta kapitel har analysen av Svenska kyrkans situation efter år 2000 satts in i ett
vidare globalt moderniseringsperspektiv. Vi har sett att globaliseringsdebatten
hänger nära samman med analysen av det senmoderna samhällets utveckling.
Poängen är att det moderna samhället inom sig föder reflexiva ytor eller arenor där
förhandlingar om framtida världsbilder, värderingar och institutioner pågår. Dessa
förhandlingar har både en individuell och en organisatorisk bas och de påverkar
därför religionens relation såväl till den individuella existenssfären som till den
officiella och politiska organisationssfären. Det är mitt i denna förhandlingssituation som det svenska samhället befinner sig med en friare och halvofficiell folkkyrka som potentiell samtalsaktör.
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9 Teologisk tolkning mellan tradition
och situation

Relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 ägde rum mot
bakgrund av genomgripande samhällsförändringar, som i boken diskuteras primärt
historiskt och sociologiskt. I detta kapitel flyttas fokus till den teologiska reflektionen över dessa förändringsprocesser. Teologi handlar om den kristna trons innehåll.
Detta innehåll gestaltas i gudstjänst och fromhetsliv, lika väl som i lära och bekännelse (Lathrop 1993, Saliers 1994, Irwin 1994). Det betyder att teologi i en mening
gestaltas av hela den ”folkreligiösa kyrka”, som omtalades i inledningen till kapitel
4. Däremot sker den systematiska reflektionen över den kristna trons innehåll i
huvudsak inom vad som på samma plats omtalades som ”den teologiskt bestämda
kyrkan”, bestående av specialister och särskilt engagerade. En grundtanke i detta
kapitel är att också kyrkan i den vidare meningen, den kyrka som utgörs av folkflertalet, utgör en viktig kontext att ta hänsyn till i en systematisk teologisk reflektion. Likaså utgör samhällets förändring i vidare mening en förutsättning som måste
tolkas teologiskt.
Framställningen hittills har visat hur framväxten av det senmoderna tjänstesamhället får avsevärda konsekvenser för religionens funktion för både individ och
samhälle. Kapitlets grundläggande tes är att dessa förändringar framför allt utmanar
den kristna teologins sannings- och auktoritetsanspråk. Därmed bidrar den senmoderna kontexten till att placera frågor om tolkningsmetoder och källor i fokus för
den teologiska reflektionen. I jämförelse med vad som ibland kallas klassisk teologi
innebär det beskrivna en förskjutning från tradita, traditionens förpliktande innehåll, till traditio, alltså själva den traderingsprocess som förbinder traditionens
innehåll med den aktuella situationen (Repstad 1995). Denna förskjutning är förbunden med moderniteten, och närmare preciserat med den tilltro till människans
rationella tänkande som har sina rötter i upplysningstiden (jfr Tracy 1985).
Kapitlet fokuserar dessa modernitetens konsekvenser genom en diskussion av
hur de beskrivna förändringsprocesserna bidragit till att utmana svenska teologer till
att i allt högre grad reflektera kring teologins metodfrågor. Delvis kan naturligtvis
den svenska utvecklingen ses som del av en större förändringsprocess som gäller
humaniora och samhällsvetenskaperna i stort, över hela västvärlden. Hermeneutikens växande betydelse och vändningen mot språk och konstruktion är generella
mönster inom dessa vetenskapsområden. Kapitlet är dock specifikt inriktat på en
svensk teologisk kontext. Kapitlet inleds med en summering av hur de förändringsprocesser som skildrats i bokens tidigare kapitel utmanar till teologisk reflektion.
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Därefter beskrivs några dominerande tendenser inom svensk folkkyrkoteologi under
1900-talet. Slutligen diskuteras hur vändningen mot tolkning och metodfrågor kan
förstås i den svenska kontexten. Kapitlet avslutas med några tentativt formulerade
förutsättningar för en fortsatt reflektion kring den kristna kyrkans relevans för individ och samhälle i det begynnande 2000-talets Sverige.

9.1 Tidens utmaningar
Boken har utgått från två skilda tidsperspektiv. Det första avser de samhällsförändringar under det svenska 1900-talet som varit förknippade med industrisamhällets
storhetstid. Det andra avser det senmoderna samhällets förändringsprocesser.
Kapitlets diskussion hör hemma inom det senare perspektivet. Det handlar om förutsättningarna för teologiskt tänkande i det senmoderna Sverige. För att förstå dessa
förutsättningar är det emellertid nödvändigt att också ta in ett längre historiskt perspektiv. När vi nedan i sex rubriker sammanfattar förändringsprocesser som beskrivits i tidigare kapitel hålls tidsperioderna inte isär, utan rubrikerna får innefatta hela
det skeende som behandlas i boken, från bonde- till tjänstesamhälle, med tonvikt på
situationen i tjänstesamhället. Under varje rubrik tydliggörs i kursiv stil några centrala teologiska frågor i relation till den beskrivna utvecklingen. Frågorna pekar på
olika utmaningar som riktas mot teologins sanningsanspråk och tolkningsauktoritet.
Det är frågor som dessa som väckt ett förnyat behov av reflektion över teologins
källor och tolkningsmetoder.

9.1.1 Kunskapsspecialisering
Kunskapsspecialiseringen har varit nära förbunden med industrialiseringen och
urbaniseringen av det svenska samhället under 1900-talet, som drivit fram åtskilda
specialiserade delar av samhället. Som berörts ibland annat kapitel 2 har det sena
1900-talet inneburit en ytterligare förskjutning från offentlig auktoritet till individens val. I det senmoderna samhället framträder olika aktörer snarast som resurser
på en fri marknad. Förändringarna har i hög grad påverkat också kyrkan. Från att ha
varit en del av överheten i jordbrukssamhället, och som sådan kunnat fungera som
en övergripande och sammanhållande kraft, blev kyrkan under industrialismens
epok allt mer av en sektor specialiserad på religion. I ett senmodernt samhälle fungerar kyrkan i allt högre grad som en resurs bland andra resurser, som människor
kan vända sig till vid särskilda tillfällen och för särskilda behov. Kyrkan spelar
dock också en kvardröjande kulturellt sammanhållande roll i samband med nationella kriser och katastrofer (kapitel 5).
De teologiska frågor som väcks av denna förändringsprocess har att göra med
den successiva reduktionen av kyrkans tolkningsauktoritet både för den enskilde
och för samhället som helhet. Kyrkans budskap ger inte längre en inramning och
tolkning av livet som helhet, utan förväntan på kyrkan reduceras till specifika behov
och situationer. Samtidigt aktualiseras behov också i det senmoderna samhället, av

138

Religiös förändring i norra Europa

sammanhållande system för livsmening och kulturell identitet. Några centrala teologiska frågor i relation till kunskapsspecialiseringen handlar om kyrkans identitet
och självförståelse. Förstår kyrkan sig själv som specialist, och i så fall på vad?
Vilket specifikt bidrag kan kyrkan ge individ och samhälle? Hur kan anspråk på
helhetstolkning av livsmening och identitet formuleras utan en förgången tids tolkningsauktoritet?

9.1.2 Individualisering
Den beskrivna auktoritetsförskjutningen från offentligt och kollektivt, till privat och
individuellt har varit snabb och genomgripande, med tanke på att Sverige i mitten
av 1800-talet i många avseenden kunde beskrivas som ett enhetssamhälle. Industrialismen tydliggjorde individen, men organiserad i kollektiva former. Folkrörelserna
var under större delen av 1900-talet en avgörande samhällskraft. Medborgarskapet
blev centralt, men inom ramen för den kollektiva nationstanken, tydliggjord i begreppet ”folkhem”. Med övergången till 2000-talets tjänstesamhälle träder den
enskilde tydligare fram som den centrala enheten i det svenska samhället, men då
förstådd snarare som konsument än som medborgare. De kollektiva trygghetsvärden
som under 1900-talet stått högt i kurs tonas ned, till förmån för individuella frihetsvärden. Samtidigt ifrågasätter den postmoderna kritiken tanken att individen verkligen är fri i sina val (Bauman 1998b). Kanske har snarare normen om individens
frihet blivit den nya kollektiva tankeram som styr verklighetsförståelsen, medan den
reella valfriheten förblivit begränsad (Repstad 2002).
Den förändrade värdeskalan märks emellertid på religionens område lika väl
som på andra samhällsområden. Grundhållningen är att varje individ har rätt att fritt
forma och välja sin egen livsåskådning. Kyrkans auktoritet har ersatts av individens. Förskjutningen kan på ett sätt ses som en förlängning av reformatoriska tankegångar om varje människas direkta relation till Gud, understruken av väckelsens
betoning av den personliga tron. Å andra sidan väljer individerna i många fall inte
trons väg, så som kyrkan traditionellt har förstått den (kapitel 4). Både kyrkan som
sådan, och substansen i den tro som den representerar, uppfattas som valbara. Detta
påverkar religionens grundförutsättningar. För att kunna konkurrera på livsåskådningsmarknaden måste den kristna kyrkan visa att den är värd att välja. Till förändringsprocessen hör också att livsval grundas på upplevelse och personlig nytta snarare än på tradition eller etiska grundvärden (jfr van der Ven 1996).
Förändringarna väcker flera teologiska frågor som har att göra med det traditionella religiösa språkets förmåga att kommunicera i en ny tid. Hur kan de kollektiva
kategorierna i det traditionella teologiska språket kommunicera i en individualistisk tid? Vilken mening får begrepp som Guds folk, Kristi kropp, kyrka och församling i det nya sammanhanget? Det finns också aspekter av kyrkans tradition som
står i ett spänningsförhållande till ett ensidigt nytto- och marknadstänkande. Hur
garanteras kontinuiteten i kyrkans tradition om språk och utbud måste anpassas för
att konkurrera om individens val? Hur är kyrkans värde som aktör relaterat till den
nytta kyrkan gör, eller till de upplevelser kyrkan erbjuder individen?
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9.1.3 Demokratisering
Demokratiseringen hör till de mest genomgripande förändringsprocesser det
svenska samhället har genomgått de senaste hundra åren, tydligast markerat genom
införandet av allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män 1921. Successivt
har de demokratiska idealen också slagit igenom i kyrkans sammanhang. Både i
lagen om Svenska kyrkan och i kyrkoordningen från år 2000 slås fast att kyrkans
organisation ska vara demokratisk. Förändringen har inte skett utan motstånd inifrån kyrkan själv (jfr Sandahl 1986). Demokratin är inte heller fullständigt genomförd, utan sammanlever med en traditionell episkopal organisation (kapitel 3).
Den teologiska fråga som framför allt aktualiseras är om också lärofrågor kan
avgöras demokratiskt. En näraliggande fråga rör tolkningsföreträdet. Vem har rätt
att bestämma över kyrkans lära? Frågan rör kyrkosynen och aktualiserar problematiken med folkkyrkotänkandet. I en demokrati ska folket styra, men vem är kyrkans
folk? Är det de döpta, de aktiva, eller kanske hela Sveriges folk? Ska förhållandet
till den universella kyrkan också byggas in i den demokratiska organisationen?
Vilket är förhållandet mellan episkopal och demokratisk organisation?
Demokratifrågorna är också nära relaterade till kvinnors stärkta ställning i samhället. Om kyrkan ser kvinnor och män som lika värda bör kvinnor också ha rätt
och möjlighet att tolka och representera kristen tro i samma grad som män. Från
1980-talet och framåt har liknande frågor aktualiserats i fråga om kyrkans inställning till homosexualitet och förhållningssätt till sina homosexuella tillhöriga. Däremot har kyrkan i Sverige i lägre grad än exempelvis kyrkorna i USA konfronterats
med olika etniska gruppers krav på respekt och tillträde till tolkning. Finsktalande i
Sverige har liksom samerna gudstjänster på sitt eget språk inom Svenska kyrkan.
Men utomnordiska invandrare har i hög grad samlats i egna kyrkor (exempelvis
katolska och ortodoxa) och i andra religiösa samfund (framför allt islam).

9.1.4 Avreglering
Under 1900-talet har den svenska staten haft den yttersta beslutsrätten över många
angelägenheter i Svenska kyrkan. Tillhörigheten till kyrkan har också varit nära
knuten till det nationella medborgarskapet. Båda dessa grunddrag har successivt
förändrats (kapitel 2). Relationsförändringen mellan stat och kyrka år 2000 kan ses
som en slutpunkt för denna långvariga process (kapitel 3). Frigörelseprocessen har
som sådan ifrågasatt kyrkans samhällsövergripande auktoritet, vilket torde vara ett
avgörande skäl till att den blivit så utdragen. Men dess slutpunkt, relationsförändringen 2000, skedde också i ett samhällsskede som allmänt präglades av avregleringar (kapitel 2.4.2). Denna allmänna avreglering kan ses som en del av pågående
globaliseringsprocesser (kapitel 8).
Globaliseringen innebär ytterligare en uppluckring av det folkbegrepp som utgjort basen för traditionell folkkyrkoteologi. Folket och nationen var samlande begrepp, och territorialförsamlingen, formad efter de gamla sockengränserna, den självklara geografiska basen för exempelvis Einar Billings folkkyrkoteologi (kapitel 2).
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Idag har Sveriges folk inte självklart svenskt etniskt ursprung. Nationen har en
fortsatt viktig roll, men relaterad till vidare gemenskaper som Europeiska Unionen
och en globaliserad finansvärld. En ung sökande människa kan resa till ett Ashram i
Indien lika väl som till en stiftsgård i Sverige, samla fakta om Bahai på internet lika
väl som ta del av konfirmationsundervisningen. Även territorialförsamlingen tappar
i betydelse, genom att människor i ökad utsträckning flyttar runt i landet och lever
olika delar av sina liv på olika orter. Inte sällan väljer de därtill en plats för giftermål eller dop för att den är vacker och populär, eller för att där finns en präst de
känner, snarar än för att det är den territorialförsamling de själva formellt tillhör.
Samtidigt som detta rycker undan grundstenar för traditionell svensk folkkyrkoteologi öppnar sig emellertid nya möjligheter genom kyrkans dubbla karaktär
som världsvid och lokal (kapitel 7.10). Kyrkan kan upplevas som en trygg punkt i
en fragmentiserad värld. Det interkulturella draget kan bli en resurs för kulturella
möten, liksom för en aktörsroll i värnande om värden som fred och internationell
rättvisa (kapitel 8). Ett exempel är den breda enhet som världens kyrkor visade upp
i motståndet mot ett militärt ingripande av USA i Irak våren 2003, samtidigt som
denna enhet manifesterades i lokala aktioner. Därför är det också intressant att
konstatera att staten genom en bibehållen offentligrättslig reglering markerat behovet av att Svenska kyrkan bibehåller sin integrativa samhällsroll (kapitel 3). Relationsförändringen i förhållande till staten innebär trots detta ett skifte som tydliggör
Svenska kyrkan som fri aktör. Från en tidigare samhörighet utan tydlig gräns, blir
stat och kyrka från år 2000 två tydliga parter. Detta öppnar också för en ny roll för
kyrkan som fri aktör, inte minst på det sociala området (kapitel 7).
Återigen väcker förändringarna grundläggande teologiska frågor om kyrkans
identitet. Ett förnyat intresse för kyrkan som social aktör nödvändiggör prioriteringar mellan verksamheter, men också mellan olika roller. Skall kyrkan som fri
aktör i första hand fungera som utförare av tjänster, eller som en kritisk röst för
värnande av människovärde och solidaritet? På vad ska prioriteringen grundas?

9.1.5 Tros- och värderingsförskjutningar
I takt med att kyrkans auktoritet reducerats och relativiserats har det blivit tydligt att
människors värderingar och trosföreställningar på avgörande sätt skiljer sig från den
institutionella kyrkans. Två skäl gör det svårt att diskutera detta i termer av förändring. Det första skälet är att vi har dålig kunskap om vad människor egentligen
trodde och tänkte under de tidigare decennierna av 1900-talet. Denna typ av frågor
har inte tidigare ställts i befolkningsundersökningar. Det andra skälet är att kyrkans
tro inte kan betraktas som en given konstant i sammanhanget. Även den institutionella kyrkans tro har förändrats under 1900-talets gång. Detta har skett i samma
riktning som befolkningsmajoritetens. Det gäller exempelvis helvetestron, som har
minskat kraftigt både i befolkning och bland prästerna (Davie 2000, Bäckström
2001b).
I det utgående 1900-talet har vi konstaterat en svag uppslutning kring traditionella kristna trosföreställningar. I detta avseende är Svenska kyrkan typisk för den
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nordiska modellen. Innehållsligt förskjuts människors gudsbild från transcendens
till immanens, från en Gud skild från människan till en i skapelse och människa
inneboende kraft. Gudsbilden formas i relation till de egna behoven och erfarenheterna, snarare än i förhållande till en given trostradition. Få svenskar prioriterar
besök i den söndagliga gudstjänsten, som av kyrkan som institution, exempelvis i
kyrkoordningen, betraktas som kyrkolivets centrum. Däremot finns en stor opinionsmässig uppslutning runt exempelvis kyrkobyggnader och kyrkans omsorg om
utsatta, sjuka och gamla (kapitel 4). Rådande värderingar speglar en nationell och
kulturell tillhörighet, till vilken anses höra en öppen, tillgänglig och socialt/
diakonalt fungerande kyrka, som står för traditionsförmedling utan anspråk på specifik trosbestämning. Teologiskt väcker de beskrivna förskjutningarna frågor om
kontinuitet och förändring i det substantiella trosinnehållet. Finns det något oföränderligt i kyrkans lära och hur kan det beskrivas? Finns det gränser för hur mycket
kristen tro kan förnyas genom omtolkning? Skillnaden i fråga om synen på gudstjänsten, respektive diakonin som centrum, väcker också frågor om tolkning och
tolkningsauktoritet. Hur få kan egentligen delta i söndagens gudstjänst för att den
fortfarande ska kunna betraktas som kyrkolivets centrum? Vilket är det teologiska
sambandet mellan gudstjänsten, som kyrkan prioriterar, och den sociala omsorg,
som de bredare befolkningslagren prioriterar, och hur kan detta samband gestaltas?

9.1.6 Pluralism
Ett besläktat stråk av utmaningar härrör från enhetssamhällets successiva förvandling till ett samhälle präglat av mångkulturalism och religiös pluralism. Ovan beskrivna auktoritetsförskjutningar och privatisering av trosföreställningar betyder med
nödvändighet en större mångfald. Olika livsåskådningar och religiösa trossystem
lever sida vid sida, men hakar också i och påverkar varandra på olika sätt. När moskén
blir granne med kyrkan sker naturligt en påverkan och en ömsesidig utmaning. Den
ökade pluralismen gör sig gällande genom en ökad mångfald av åskådningar i
samhället. Internt inom kristenheten märks en ökad pluralism både inom olika
samfund och mellan samfunden, liksom internationellt i förhållande till kristna i
andra länder. Det faktum att kristendomen växer mest i andra delar av världen än
Europa, innebär en gigantisk teologisk utmaning för alla västkyrkor, som länge
kunnat betrakta sin kristendomstolkning som självklart dominant (Jenkins 2002).
Svenska kyrkans tolkningsauktoritet ifrågasätts alltså på många plan samtidigt.
Hittills har kyrkan i hög utsträckning mött pluralismen positivt. Detta framgår
exempelvis av boken Befrielsen – Stora boken om kristen tro, som utgavs 1993 som
resultat av tio års bearbetning av frågor om Svenska kyrkans bekännelse. I förordet
sägs ”Vår förhoppning är att mångfalden ska ge möjligheter till befrielse och fördjupning – bort från enkelspårighet och ytlig förtröstan på auktoriteter”. Samtidigt
är det uppenbart att mångfalden också utmanar. Är alla livstolkningar lika goda ur
kyrkans perspektiv? Vad innebär missionsuppdraget i en pluralistisk kultursituation? Hur ska kyrkan förhålla sig till människors egna kombinationer av trosåskådningar? Hur går den interna mångfalden ihop med människors förväntningar om
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tydlighet från kyrkan som aktör? För att svara på dessa frågor tvingas teologerna till
en brottning med frågor om tolkning och teologiska källor, men också med demokratifrågorna.
Besläktade med mångfaldsfrågorna är rättvisefrågorna. Mångfald och rättvisa är
inte självklart kompatibla i alla lägen. Var går gränsen för en demokratiskt acceptabel mångfald? Exempelvis har feministiska rörelser i kyrkan ofta hävdat sitt
existensberättigande genom hänvisning till behovet av mångfald. Samtidigt förutsätter feminismens rättviseanspråk gränssättande gentemot förtryck i olika former.
Det kvardröjande motståndet mot kvinnor som präster i framför allt delar av prästkåren är ett exempel på en debatt som väckt en sådan diskussion (kapitel 6). Hanteringen av pluralismen kvarstår som en av de stora utmaningarna för ett samhälle,
som under århundraden utgjort en enhetskultur där den nationella kyrkan varit en
självklar del av den svenska identiteten. Detta märks bland annat i de inbyggda
spänningarna i den nya lagstiftningen om kyrkan och trossamfunden. Lagen om
Svenska kyrkan uttrycker en förväntan om en folkkyrka, öppen för alla som vill
dela gemenskapen, demokratiskt styrd och rikstäckande. Samtidigt jämställer lagen
om trossamfund på pluralistisk grund kyrkan med andra samfund. Frågan är hur
folkkyrkans integrerande funktion skall kunna förenas med pluralismens krav på
likställdhet mellan samfund.

9.2 Relationen mellan folk och kyrka
Teologiska traditioner kan utgöra resurser, men ibland också begränsningar, i mötet
med en ny samhällssituation. Folkkyrkotankens dominans under svenskt 1900-tal
gör det motiverat att söka identifiera några huvuddrag i olika typer av folkkyrkoteologi, för att se hur de förmår svara mot de frågor som ovan ställts. Naturligtvis
rymmer 1900-talet fler teologiska inriktningar i Sverige än de som haft folkkyrkan
som sitt primära fokus. Den svenska högkyrkligheten har exempelvis haft ett viktigt
inflytande över både gudstjänstliv och församlingssyn, särskilt i vissa delar av
Sverige. Likaså har den inomkyrkliga väckelsen, representerad framför allt av
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) satt en stark prägel på fromheten i vissa
trakter. Vår avsikt är dock inte att ge en fullständig redogörelse för teologiska influenser inom Svenska kyrkan. Eftersom ordet folkkyrka kommit att bli något av ett
nyckelbegrepp, även i diskussionerna kring relationsförändringen år 2000, begränsar vi oss till att visa på några grundtyper i förståelsen av relationen mellan kyrka
och folk i olika typer av folkkyrkotänkande.
En viktig utgångspunkt är att folkkyrkotanken växte fram under 1900-talets
första decennier, som ett sätt att möta den dåvarande samhällsutvecklingens, industrialiseringens, och väckelsens, utmaningar mot enhetskyrkan. Två biskopar framträdde som folkkyrkotankens främsta utformare och upphovsmän, nämligen Einar
Billing (1871–1939) och Johan Alfred Eklund (1863–1945). Bådas tänkande
utvecklades i motsättning till frikyrklighetens kongregationalistiska och subjektivt
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grundade församlingssyn. Samtidigt representerar de två biskoparna sinsemellan
olika utgångspunkter.
En central roll i folkkyrkotänkandets framväxt hade den så kallade ungkyrkorörelsen, som under parollen ”Sveriges folk – ett Guds folk” strävade efter att samla det
svenska folket kring kyrkan och de nationella värdena. J. A. Eklund fungerade som
en av rörelsens främsta inspiratörer. Hans tänkande tog sin utgångspunkt i den gammaltestamentliga gudsfolkstanken. Gud har utkorat varje folk till en speciell uppgift.
Kyrkan är, för Eklund, en universell osynlig gemenskap som tar gestalt och får sin
form i olika nationella kontexter, vilka är skapade av Gud. Sin syn på den nära föreningen mellan kyrka och nation har Eklund givit uttryck åt i sin kända och fortfarande ibland sjungna psalm som inleds med orden ”Fädernas kyrka i Sveriges land”.
Eklunds folkkyrkotänkande har alltså starkt kollektivt och skapelseinriktat drag.
Detta är också grunden för hans syn på folket som subjekt i kyrkan (Hammar 1971).
På denna punkt skiljer sig Eklund från Einar Billing. Denne utgick istället från
det nådeserbjudande, som kyrkan hade i uppdrag att förmedla till varje människa.
Den teologiska tanken om Guds förekommande nåd utgör ett absolut centrum i
Billings tänkande. Gud uppsöker människan och för henne till sig. Därmed är det
Gud som är kyrkans subjekt. Polemiken mot den frikyrkliga församlingssynen låg
primärt i tanken att nåden, det objektiva, kommer före tron, det subjektiva svaret på
nådeserbjudandet. Detta kommer till uttryck i barndopet, som åskådliggör hur Gud
erbjuder människan nåd och förlåtelse redan innan hon är mäktig att fråga efter den.
Det som enligt Billings synsätt konstituerar folkkyrkan är att den strävar efter att nå
alla inom Sveriges gränser bosatta med evangeliet om syndernas förlåtelse. Det som
skapar kyrkan som gemenskap av troende och som yttre institution är inte människors initiativ utan Guds. Ordet grundar kyrkan och tron följer av Ordets förkunnelse. Därför kan den yttre kyrkoorganisationen inte byggas på tanken om de troendes gemenskap och därför kan det inte heller finnas någon gräns för medlemskap i
Svenska kyrkan (Wrede 1966).
Skiljelinjerna mellan Eklund och Billing går alltså primärt mellan en kollektivt
grundad eller en individcentrerad syn. Men det finns också en skillnad i synen på
kyrkan som en kyrka av eller för folket. Dessa skillnader kom att betonas än mer
hos Billings och Eklunds arvtagare och då särskilt när frågan om demokrati i kyrkan aktualiserades (Ekstrand 2002). Till Billings mest inflytelserika efterföljare hör
den internationellt kände lundaprofessorn Gustaf Wingren. Hans kyrkosyn var i hög
grad präglad av tanken om en kyrka för folket. Denna grundsyn förenade han med
ett demokratiskt tänkande grundat i tanken om det allmänna prästadömet (Håkansson 2001). Vanligare bland demokratitankens förespråkare var dock att grunda
argumentationen i tanken om folket som kyrkans subjekt (Sandahl 1986). Som en
kompromisslinje mellan subjektivt formad och objektivt given gemenskap, har
senare biskopar som Bo Giertz och Ragnar Persenius argumenterat för den gudstjänstfirande församlingens betydelse i folkkyrkotänkandet (Ekstrand 2002). I hög
grad kvarstår dock, som ovan konstaterats, frågorna om demokrati i folkkyrkan som
ett fält att vidare teologiskt bearbeta. Direktiv för en utredning om demokratifrågorna i Svenska kyrkan är för närvarande, 2004, under utarbetande (KsSkr 2003:3).
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Vi har redan i de sex punkterna ovan sammanfattat en del problem förknippade
med folkkyrkotänkandet i en senmodern, individualistisk och pluralistisk samhällssituation. Samtidigt utgör begreppet folkkyrka en så pass etablerad grundval att den
till och med återfinns som identitetsmarkör, tillsammans med luthersk och evangelisk, i lagen om Svenska kyrkan. Pål Repstad argumenterar också för att folkkyrkobegreppet har sin fortsatta relevans i de nordiska nationalkyrkorna. Folkkyrkotanken kan, menar han, ses som en funktionell kompromiss mellan å ena sidan en
hotande sekterism, med dess isolering från samhället, och å andra sidan en privatreligiositet, som löpt privatiseringens lina hela vägen ut (Repstad 1995). Den breda
enigheten kring ett bibehållande av folkkyrkobegreppet, om inte annat som ett
positivt värdeladdat samlingsbegrepp, talar i denna riktning (Ekstrand 2002) Samtidigt gör begreppets starka positiva värdeladdning att det blir svårt att använda för
teologisk profilering. Folkkyrkobegreppet var väl anpassat till att förena tidsanda
och teologiska behov av profilering i 1930-talets Sverige (kapitel 2). Det kunde
också bära genom 1950- och 60-talens diskussioner om kyrka och demokrati, liksom det fungerade som en viktig markering av kontinuitet och fortsatt folklig förankring i separationsprocessen mellan kyrka och stat. Sannolikt kan det tjäna som
en fortsatt sådan markering också i en senmodern, globaliserad och pluralistisk
kultursituation. På det specifika i tidens utmaningar, sammanfattat i de sex punkterna ovan, torde däremot folkkyrkobegreppet knappast ge tillräckliga svar.

9.3 Teologins villkor
Att teologin står inför utmaningar som har att göra med kontextuella förändringar är
naturligtvis ingenting nytt. Däremot är det svårt att finna någon like i historien i
fråga om takten på förändringsprocesserna under det gångna århundradet. Många
föräldrar till mindre barn har säkert fått frågan vilka CD-skivor mamma eller pappa
hade som barn. Tanken att CD-skivan och hemdatorn då inte ens var uppfunna är
svindlande, liksom insikten att far- och morföräldragenerationen på sin höjd kunde
höra en ”stenkaka”, och generationen dessförinnan inte över huvud taget kunde höra
inspelad musik. Fortfarande finns det levande människor som fötts på 1800-talet
och som på så sätt tjänar som förbindelselänkar av kött och blod mellan tre sekel.

9.3.1 Förändring och kontinuitet
På ett ännu starkare sätt än enskilda personer framstår kyrkorna som garanter för att
det finns något kontinuerligt bortom tidens snabba förändringar. En kyrka som
släpper dessa anspråk på kontinuitet bortom det föränderliga skulle snabbt bli
marginaliserad. Det skulle vara svårt att finna en teologi som inte sätter ett värde i
någon form av kontinuitet med Kristus-berättelsen och den tidiga kyrkan. Kyrkan
måste också behålla en viss substans i sin identitet för att kunna fylla en legitimerande funktion och bidra till att upprätthålla ett visst kollektivt minne. Samtidigt
lever inte kyrkan höjd över tiden, utan rymmer i sina djupaste teologiska anspråk en
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ambition att också representera det transcendenta och eviga just här och just nu. Hur
dessa båda anspråk – det bestående och det föränderliga – ska kunna förenas har
blivit en allt viktigare fråga i modern teologi. Praktiskt teologiskt har diskussionen
ofta rört sig i spänningen mellan universellt och lokalt. I internationell ekumenik
har frågan hur ett och samma evangelium relaterar till de många kulturerna världen
över diskuterats (Ariarajah 1994). Lutherska världsförbundet har genomfört en
studieprocess kring frågor om kristen gudstjänst i olika kulturer (Stauffer 1994,
1996). Begreppet inkulturation, i betydelsen av den process som integrerar kristet
gudstjänstfirande och en lokal kultur, har i dessa sammanhang varit centralt
(Chupungco 1996).
Systematiskt-teologiskt har olika teologer behandlat likartade problem med
olika terminologi. Jürgen Moltmann använder exempelvis begreppen identitet och
relevans (Moltmann 1974). Inom kontextuell teologi diskuteras relationen kontextualitet och universalitet (Olsen 2001). Den svenske teologen Kenneth Nordgren
diskuterar i sin avhandling om Gordon Kaufman begreppen karaktär och trovärdighet (Nordgren 2003), medan David Tracy använder begreppen tradition och
situation (Tracy 1985, 1996). De exemplifierade begreppen är inte utbytbara, utan
är relaterade till skilda utgångspunkter och tolkningar i de olika sammanhang där de
använts. Ställda bredvid varandra visar de ändå på samtida teologis brottning med
gemensamma problem. Relationen mellan det bestående och det föränderliga i
teologin hör också samman med teologisk metod. En deduktiv metod passar exempelvis väl ihop med en teologi inriktad på kontinuitet och universalitet, medan en
teologi som arbetar kontextuellt medvetet måste ta hjälp av induktiva och praxisinriktade metoder. En intressant forskningsinriktning i detta sammanhang representeras av den empiriska teologin, med rötter i tillämpad eller praktisk teologi (van der
Ven 1988, 1996).

9.3.2 Mötet mellan tradition och situation
För kapitlets syfte lånar vi för den fortsatta diskussionen David Tracys modell
byggd på begreppen tradition och situation. Valet av denna modell betyder inte att
vi tycker att den är den enda möjliga, inte heller att den är invändningsfri. Däremot
är den etablerad och illustrerar väl vårt resonemang. Enligt Tracy innebär teologiskt
arbete att i både teori och praxis utveckla ömsesidigt kritiska relationer mellan
tolkningar av den kristna traditionen och tolkningar av den aktuella situationen
(Tracy 1985). En av fördelarna med Tracys begreppsanvändning är att han sätter
fokus på tolkningen. Både tradition och situation måste tolkas för att kunna relateras. Ser vi tradition och situation som poler på en skala blir det tydligt att en lång
rad av de teologer och teologiska arbeten i Sverige som diskuterats ovan varit upptagna med tolkningen av den kristna traditionen och alltså rört sig nära traditionspolen. Betydligt färre har ägnat tolkningen av situationen, situationspolen, ett djupgående intresse.
En analys som pekar åt ett liknande håll görs av Björn Skogar (1999) i översiktsverket Modern svensk teologi, där han analyserar några dominerande teologiska profi-
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ler under svenskt 1900-tal. Han sammanfattar sin analys genom att placera dem i
kategorierna erfarenhetsteologier respektive kerygmatiska teologier. Den kerygmatiska teologin beskriver han som en Ordets teologi, som förefaller ligga närmare vad
vi kallat traditionspolen. Erfarenhetsteologin bygger istället på människans nära
släktskap med Gud och ger människan auktoritet att tolka och verka som Guds
medarbetare, vilket åtminstone ger motiv för ett större intresse för situationspolen.
En mer direkt erfarenhetsteologi torde ha blivit vanlig först från 1950-talet och
framåt. För vissa av kyrkans företrädare hade det då blivit helt uppenbart att alla
drömmar om att återvända till en svunnen kyrklig storhetstid var illusoriska. Vad
som återstod var att försöka närma kyrkan till folket, genom demokratisering och
anknytning till människors behov. Ett uttryck för detta är att sociologiska undersökningar under 1900-talets sista decennier blivit en allt mer använd källa till kyrklig
reflektion över pastoral praxis (Brodd 2001). Dessa förändringar bör ses i samband
med en vidare samhällsutveckling, relaterad till sambanden mellan modernitet,
industrialism och tilliten till vetenskapen och förnuftet. En teologi byggd på traditionella deduktiva metoder och i huvudsak upptagen med att nytolka sin egen
historia hade uppenbara svårigheter att hävda sig i 1950-talets diskussionsklimat.

9.3.3 Relationen mellan kyrka och akademi
Tydligast formulerades förnuftstrons utmaningar av filosofiprofessorn Ingemar
Hedenius i Uppsala, som i boken Tro och vetande (1949) utmanade det intellektuella Sverige att sluta tro på läror som inte med rationella skäl kunde hållas för sanna
(Lundborg 2002).Den så kallade Hedeniusdebatten påverkade under flera årtionden
den teologiska debatten i Sverige. I debattens kölvatten kom också krav på att det
akademiska teologiska arbetet tydligare skulle skiljas ut från kyrkan (Brodd 2001).
Svenska universitet är statliga myndigheter och har inga konfessionella bindningar
(jfr Ekstrand och Martinson 2004). Successivt under 1900-talets sista decennier
blev skiljelinjen mellan den teologi som utvecklades inom kyrkan och den akademiska teologin tydlig. En yttring av detta är att hälften av Svenska kyrkans 14
biskopar år 2003 saknade teologie doktorsexamen. Den utbildning som bedrivs vid
teologiska fakulteter kallas religionsvetenskaplig och inte teologisk, för att markera
att kristendomen endast är en av flera studerade religioner i en pluralistisk kultursituation. Därtill kommer en kunskapsspecialisering, också inom de teologiska
fakulteterna, som medfört en ämnesmässig uppdelning mellan studiet av den kristna
kyrkan ur exempelvis sociologiskt och systematisk-teologiskt perspektiv. Därmed
särskiljs aspekter som i det kyrkliga livet hänger nära samman och som därmed
också måste hållas samman i en kritisk och konstruktiv teologisk reflektion.
Klyftan mellan kyrklig och akademisk teologi, liksom ämnesspecialiseringen, är
ytterligare en faktor att ta med i beräkningen i en diskussion av den teologiska situationen för Svenska kyrkan. Dessa faktorer riskerar att å ena sidan resultera i en
akademisk teologi utan förankring i de frågor och behov som väcks i församlingarnas praxis. Å andra sidan riskerar den kyrkliga teologin, utan den distans som akademin kan ge, att tappa sin intellektuella skärpa och blir allt mer pragmatisk i för-
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hållande till kyrkolivets vardag. Detta gäller i synnerhet i en starkt individualistisk
tid, där det teologiska ansvaret i hög utsträckning är överfört till den enskilda prästen (jfr Hansson 2002). Ett intressant exempel på denna individualiserade praxisstyrning utgörs av den församlingsinstruktion som kyrkoordningen stadgar att varje
församling inom Svenska kyrkan ska formulera (kapitel 3). I denna ska ett pastoralt
program utvecklas för det som i kyrkolag och kyrkoordning stadgas som församlingens uppgift, nämligen att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning och mission. För att uppfylla regelverket måste varje församling ta itu med
detta teologiska arbete. Detta är kyrkoherdens ansvar. En offentlig nationell debatt
kring församlingarnas uppgift har däremot saknats.

9.3.4 Hermeneutikens betydelse
Analyserad utifrån polerna tradition och situation menar vi sammanfattningsvis att
den akademiska teologin i Sverige hamnar nära traditionspolen, medan den kyrkliga
teologin genom sitt uppdrag är bunden till situationspolen. Men det är just i detta
sammanhang som det blir viktigt att uppmärksamma Tracys betoning av att både
tradition och situation måste tolkas för att kunna relateras till varandra. Det är just
denna betoning av tolkningen som vi vill uppmärksamma som typisk för utvecklingen under det senaste decenniet i svensk akademisk teologi. Likaså finns en
tendens att återerövra de konstruktiva teologiska anspråk som gick delvis förlorade
när den akademiska teologin skulle markera sin konfessionella neutralitet i
Hedenius-debattens efterföljd. Med reducerade auktoritetsanspråk kan teologin bli
en samtalsaktör som har bidrag att ge till kyrka och samhälle.
Det växande intresset för tolkningens villkor är nära förbundet med de utmaningar som riktats till humaniora och samhällsvetenskap från postmoderna tänkare
under 1900-talets sista decennier. Filosofiskt har det vetenskapliga intresset koncentrerats kring språkets funktion i konstruktionen av våra föreställningar om verkligheten. En extrem konstruktivism har lett till tanken att verkligheten inte finns
annat än i vår föreställningsvärld, som alltid är språkligt konstruerad. En så långtgående konstruktivism avvisas av många, men i mer modesta former har konstruktivismen blivit den dominerande filosofiska tankemodellen inom allt fler vetenskapsområden (Hacking 1999). Inte minst inom teologin har det funnits en rädsla för att
konstruktivismen ska leda till en total relativism, där ingen teologisk position längre
skulle kunna hävdas med någon form av normativa anspråk. Vetenskapen har så att
säga bevisat sin egen begränsning genom att visa att det inte finns något fundament
som på ett odiskutabelt sätt legitimerar våra kunskapsanspråk. Flera svenska teologer har dock under senare år sökt finns kunskapsteoretiska vägar att bedriva normativ teologi i en senmodern och pluralistisk kultursituation (Sigurdson 1996, Bergmann 1997, Eriksson 2000, 2003, Kristensson Uggla 1994, 2002). Bengt
Kristensson Uggla hävdar i sin rika bok om filosofi, omvärldsanalys och tolkning,
med utgångspunkt i den franske filosofen Paul Ricoeur, att den juridiska hermeneutiken kan vara till hjälp som en bild av den utmaning tolkningen innebär. Den juridiska hermeneutiken visar både tolkningens nödvändighet och dess begränsning. En
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dom i ett brottmål kan bara bli till genom en tolkning som aktivt relaterar lagtextens
horisont med den brottsliga handlingen. Ett domslut kan aldrig bygga på en ”ren”
objektivitet, men rätten måste ändå sträva efter rättvisa, dock i medvetenhet om att
dess domar aldrig kan sammanfalla med rättvisan (Kristensson Uggla 2002:348).
Den polarisering mellan kerygmatisk och erfarenhetsbaserad teologi som vi
refererat till ovan tenderar också att falla samman ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Det finns inget ursprungligt budskap som inte är förmedlat, och det finns inte
heller någon erfarenhet som människan har omedelbar tillgång till. Även erfarenheten är beroende av språk och tolkning. Nödvändigheten av en dekonstruktion av
alla anspråk på omedelbar tillgång till ett budskap, en tradition eller en erfarenhet
hör till de villkor för tolkning som denna typ av kritik gjort tydliga.
Sigurd Bergmann har utvecklat tankar om en kontextuell teologi för nordiska
behov. Han har i detta sammanhang kritiserat David Tracy för att övervärdera traditionens enhetlighet och relevans som teologisk norm (Bergmann 1997). Kritiken
kan sammanfattas i att traditionen inte är en enhetlig företeelse, utan föränderlig och
mångfaldig. Detta betyder att tolkningen av traditionen måste vara kontextuell,
eftersom traditionen aldrig är åtkomlig i sin helhet. Den korrelation av tradition och
situation som Tracy rekommenderar bör därför enligt Bergmann utgå från ett
problem i nuet. I sökandet efter en lösning på problemet utgör kyrkans tradition en
av flera tänkbara källor.
Varje omvärldsanalys, varje analys av en viss situation, är styrd av en viss teologisk tradition. Lika lite som teologin är sociologins analyser fria från värderingar
och normativa utgångspunkter (jfr Milbank 1990). Ett exempel är hur formuleringarna av olika frågor och svarsalternativ vid undersökning av människors tro och
värderingar styr de möjliga svaren i en viss riktning. En konstruktiv teologi måste
därför bygga på en medveten teologisk tolkning av situationen, en tolkning som
sociologiska analyser kan lämna viktiga bidrag till. Ett exempel på hur omvärldsanalysen på ett medvetet och avsiktligt sätt påverkas av teologiska ställningstaganden är befrielseteologins argumentation för ett tolkningsföreträde för världens fattiga och förtryckta (Hammar 2000). Ett annat exempel är hur feministisk teologisk
etik lyfter fram drag i den aktuella situationen som på ett speciellt sätt drabbar
kvinnor (Gerle 1995, Bóasdóttir 1998, Sporre 1999, Jarl 2000).
En ökad medvetenhet i svensk teologisk debatt om hermeneutikens betydelse
betyder emellertid inte att de teoretiska ansatser som formulerats inom akademin
per automatik leder till en god tolkning av både situation och tradition på ett sätt som
har relevans för kyrkan. En medveten teologisk tolkning av den svenska församlingssituationen saknas av förklarliga skäl i de mer teoretiskt inriktade verken om
tolkning, som däremot kan rymma en mycket god mer generell omvärldstolkning.
De nämnda etiska exemplen ger en god tolkning av speciella problemområden. Inte
heller dessa verk erbjuder emellertid en tolkning av det som sker i folkkyrkan i vid
mening, på ett sätt som skulle kunna ligga till grund för en relevant systematisk teologi för en majoritetskyrka i en senmodern global kontext. Vad som däremot blivit
tydligt i det begynnande svenska 2000-talet är ett påtagligt ökat teologiskt intresse
för tolkningsprocessens villkor och förutsättningar (jfr Eriksson 2004).
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9.4 Kontextuell teologi för 2000-talet
På många sätt torde förutsättningarna vara mer gynnsamma än på länge för ett konstruktivt och kontextuellt orienterat teologiskt arbete i det ingående 2000-talets
Sverige. På ett tydligare sätt än på många decennier är kulturklimatet öppet för
teologins bidrag. Samtidigt framträder också behoven av tydligt formulerade alternativ i fråga om samhällsutvecklingens fortsatta riktning.

9.4.1 Marknad eller mening
Övergången till ett senmodernt tjänstesamhälle är nära förbunden med en förstärkning av den globala finansmarknaden, omvittnad i den utförliga litteraturen kring
ekonomins globalisering (kapitel 7 och 8). Från den ekonomiska sektorn tränger sig
ett ekonomiskt marknadstänkande in på allt fler samhällsområden och sätter sin prägel på en hel kultur genom en uppvärdering av vinst och nytta som högsta värden
(kapitel 2). Manuel Castells pekar i Nätverkssamhället på hur den ekonomiska makten tenderar att osynliggöras. En klass av beslutsfattare går inte att enkelt identifiera,
snarare avtecknar sig en konturlös kollektivkapitalist, ett globalt finansnät (Castells
1996). Stundtals uppträder detta nät som ett tydligt alternativ till religionen. Beck
går så långt att han liknar ”den nyliberala globalismen” vid en väckelserörelse, vars
lärjungar och predikanter ”förkunnar världens räddning genom dopet i den heliga
Marknadens namn” (Beck 1998:157). Kritiken mot marknadstänkandets dominans är
en aspekt av den modernitetskritik som formuleras på allt fler områden. Ytterst gäller kritiken begränsningarna i det moderna projekt, som hade som sin yttersta konsekvens att utestänga Gud (Kristensson Uggla 2002). Allt tydligare visar det sig att
moderniteten inte själv kan uppfylla de förväntningar den väcker om obruten
utveckling, lycka och trygghet. Moderniteten rymmer i sin förlängning förväntningar, som endast religionen kan stå som representant för (Hervieu-Léger 2000).

9.4.2 Garant för människans värde
Det är mot denna bakgrund den större öppenheten för religionen ska förstås.
Öppenheten märks i de nämnda statliga markeringarna av Svenska kyrkans betydelse. Den märks i ett ökat intresse på kommunal myndighetsnivå för ett samarbete
med kyrkan (Bäckström 2001a, Jeppsson Grassman 2001). Inte minst märks den i
allmänhetens förväntningar på kyrkan som identitetsgivare och plats för mötet med
det transcendenta. Pregnant formulerades denna förväntan, och dess villkor, i en
krönika i en av Sveriges större dagstidningar i samband med rättegången mot den
man som hösten 2003 mördade Sveriges utrikesminister Anna Lindh (Dagens
Nyheter 2004-01-18):
Av en hel massa anledningar känns det som om man borde be en bön för Sverige just nu.
Inte nödvändigtvis för Lindh och hennes mördare. Det är det så många som gör redan.
Men för ett söndervittrat samhälle. Enligt min mening är det just sådant som man ska ha
kyrkan till. Det är därför jag förmodligen travar dit. Alla religiösa samfund har den funk-
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tionen, inte bara de kristna. De ska stå där som garanter för människovärdets
okränkbarhet. Stå kvar när en människa (eller varför inte ett politiskt eller socialt system)
segnar ner till golvet till synes förintad.

Skribentens förväntan gäller religionen som garant för människans värde, men
också som symbol för hoppet i mötet med hopplösheten. Villkoren som var kopplade till förväntan framgår i slutet av artikeln där författaren skriver om hur hon
blockeras av vissa religiösa företrädares negativa hållning till att tillåta äktenskap
mellan par av samma kön. Religiösa samfund som inte respekterar individens valfrihet är för henne inte något alternativ, om så ståndpunkten har sin grund hos Jesus
själv. Sturskt sammanfattar hon att ”den klubben vill inte jag vara med i”. Krönikörens inställning sammanfattar väl stämningsläget i ett Sverige präglat av de sex
ovan sammanfattade punkterna. Demokrati och pluralism är självklara utgångspunkter för resonemanget, liksom hänvisningen till mänskliga rättigheter. Kyrkan
betraktas som en demokratisk institution som människor har rätt att ställa krav på,
utifrån sina egna värderingar, inte som en samhällsauktoritet bunden av en på förhand given och slutgiltigt tolkad uppenbarelse, förvaltad av vigda ämbetsbärare.

9.4.3 Folklig nätverksteologi
Det är en tolkad tradition, relaterad till den aktuella omvärldssituationen, som efterfrågas. Kanske finns också inom den akademiska teologin större förutsättningar att
möta sådana förväntningar än på längre. Teologer i både Lund och Uppsala har
under 1990-talet bekänt sig till ett mer konstruktivt teologiskt arbete (Jeanrond
1998, 2001, Brodd 1996, Stenmark 1996, Ekstrand 2000). Det växande intresset för
ecklesiologi torde också kunna ses som ett fördjupat intresse för identitetsfrågorna i
kristen tro (Brodd 2000). Ecklesiologins renässans kan ses som ett försök att på nytt
förena de aspekter av studiet av den kristna kyrkan, som fallit isär genom den religionsvetenskapliga ämnesspecialiseringen. Däremot har inte de hermeneutiska
perspektiven blivit lika tydligt utvecklade i de ecklesiologiska studierna.
I den modell av utvecklingen från bondesamhälle till tjänstesamhälle som presenterades i bokens andra kapitel framställdes religionens funktion i det senmoderna
samhället som resurs på en marknad. En sådan funktion behöver inte innebära att
kyrkan ger upp sina anspråk på att erbjuda en samlad livstolkning. Men det kan inte
längre ske ovanifrån och samhällsövergripande, utan underifrån, som något valbart.
Modellen i det första kapitlet visade på religionens funktion som arena, illustrerad av
en skärningspunkt mellan två linjer. Bygger vi vidare på Manuel Castells (1996)
tanke att det är en historisk tendens i vår tid att dominerande funktioner och processer
organiseras som nätverk, som formar relationer över stora avstånd, kan skärningspunkten ses som en nod i ett nät, som förbinder individen med kollektivet, det
immanenta med det transcendenta, det nationella med det globala. Marknadens nätverk må ha delvis motstridiga intressen mot religionens, men nätverksmetaforen i
sig har en uppenbar styrka också i en teologisk kontext i behov av att göra upp med
ett hierarkiskt arv. I nätverket kan olika lokala och djupt kontextuella teologier för-
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bindas med varandra på ett sätt som möjliggör anspråk på katolicitet och universalitet, utan att tolkningsauktoriteten för den skull behöver förstås som förkroppsligad
en gång för alla i en viss kyrka, en viss tradition, eller en viss hierarkisk ordning.

9.5 Premisser för en relevant teologi
Avslutningsvis vill vi summera ovanstående resonemang om förutsättningarna för
en konstruktiv kontextuell teologi i det begynnande 2000-talets Sverige genom att
ange några tentativt formulerade premisser för en relevant teologi i ett senmodernt
globalt tjänstesamhälle. Premisserna utgår från Tracys modell för teologiskt skapande, som en korrelation mellan tolkning av tradition och tolkning av situation.
Den första premissen handlar om själva utgångspunkten för reflektionen, nämligen
att religionen kommer att fylla en fortsatt central funktion för både individ och samhälle. Teologins uppgift är således inte religionsapologetisk. Behoven finns redan
där, liksom de höga förväntningarna. Frågan är om teologin förmår möta dem.
Den andra premissen är att en medveten hermeneutik behövs i förhållande till
både tradition och situation. Vare sig tradition eller situation är entydiga, utan behöver tolkas. Som Bergmann visat är det behoven, människors livsfrågor och samhällens identitetsproblem, som utgör startpunkten för en relevant kontextuell hermeneutik. Traditionens lösningar behöver inte heller nödvändigtvis vara
utgångspunkt och norm för sättet att möta den dagsaktuella situationen. Däremot är
de en relevant källa för teologisk reflektion.
Av den andra premissen följer den tredje, nämligen att den teologiska reflektionen måste ske i dialog med senmodernitetens kontext, även om teologin kan rymma
berättigad kritik mot dess yttringar. Den positiva förväntan från individ och samhälle måste mötas av en positiv förväntan från teologins sida. Ett strängt avvisande
av exempelvis individualism som oförenlig med kristen tro leder in i en återvändsgränd. Tvärtom har exempelvis individualismen en positiv sida som kan formuleras
i termer av myndighet och ansvar.
Den fjärde premissen handlar om tolkningen av traditionen, som bör styras av
de dagsaktuella och existentiella behoven, snarare än av på förhand givna dogmatiska anspråk. Den evangelisk-lutherska identiteten bör vara väl förenlig med en
sådan hållning, då Martin Luther själv just nytolkade traditionen med utgångspunkt
i de problem som rådde i den aktuella situationen. En teologi för 2000-talet kan mot
bakgrund av den plurala situation som tecknats ovan dock inte rimligen begränsa
sina källor till lutherska traditioner utan måste formas i dialog med olika kristna
traditioner, liksom i religionsteologisk dialog.
Den femte premissen gäller att olika vetenskapliga partners behövs i tolkningsarbetet. Den strikta gräns mellan naturvetenskap och humaniora som varit typisk för
moderniteten är passerad. En viss skepsis från samhällsvetenskapernas sida mot
teologin gör sig sannolikt fortfarande gällande. Men det hindrar inte behovet av att
hitta vägar för gränsöverskridande och bör framför allt inte hindra teologerna från
att ta samhällsvetenskapen i bruk.
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Den sjätte premissen innebär öppenhet för mångfald. Ett utmärkande drag i
moderniteten har varit formandet av den egna identiteten i relation till en negativt
föreställd ”Other” (Said 1978, Kristensson Uggla 2002). Europa har tänkts som
centrum, även i teologin. Även ekumenik har ofta definierats i termer av likhet, med
västkyrkornas traditioner som norm. En rad av modernitetens frukter – religionsteologin, tillväxten av kristna kyrkor i andra världsdelar, kvinnors stärkta ställning,
och inte minst en ökande migration – har på ett oåterkalleligt sätt ifrågasatt en sådan
universalism formulerad i likhetstermer. I det senmoderna samhället växer behoven
av nya mönster för samband och tillit, som knyter ihop vad moderniteten tenderat
att splittra. Globaliseringens finansiella nätverk ger marknadens begränsade svar.
För teologerna återstår att forma teologiskt hållbara alternativ, som förmår svara
mot de förväntningar den senmoderna situationen rymmer.

9.6 Sammanfattning
Kapitlet fokuserar de teologiska konsekvenserna av de förändringsprocesser som
beskrivits i tidigare kapitel. Dessa kan sammanfattas i sex punkter
• kunskapsspecialisering
• individualisering
• avreglering
• demokratisering
• tros- och värderingsförskjutningar
• pluralism
Var och en av dessa förändringsprocesser rymmer stora utmaningar för teologin,
genom att de på olika sätt ifrågasätter kyrkans sannings- och auktoritetsanspråk.
Detta bidrar till att placera frågor om tolkningsmetoder och källor i fokus för den
teologiska debatten. Denna utveckling kan ses som del av en större förändringsprocess inom humaniora och samhällsvetenskap över hela västvärlden.
På ett nytt sätt öppnar det senmoderna och globaliserade samhället samtidigt för en
förnyad roll för en konstruktiv teologi. För att bli relevant måste en sådan teologi
bygga på en medveten tolkning av både situation och tradition. På denna grundval
kan ett konstruktivt arbete med en kontextuell teologi för en senmodern nordisk
folkkyrkosituation formuleras.
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10 Religiös förändring i norra Europa
– en studie av Sverige

I denna bok har vi studerat religiösa och sociala förändringsprocesser genom att
fokusera på Sverige som case. Med utgångspunkt i material från det svenska projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka år 2000” har vi fört en teoretisk diskussion
om religiösa institutioners funktioner i ett senmodernt och globalt samhälle. Utgångspunkten är att 1900-talets industrimoderna tänkande håller på att omdefinieras, i Sverige liksom i stora delar av västvärlden, genom en framväxande global
tjänstelogik. Samhällsinstitutioner och livsåskådningar avregleras. Individens fria
val uppvärderas i relation till den globala kommunikationen och de konsumtionsvärden som följer i dessa spår. Det industrimoderna samhällets förutsägbarhet håller
på att ersättas av det senmoderna tjänstesamhällets reflexiva grundhållning. Utvecklingen innebär också att gränser mellan offentliga och privata sfärer förskjuts, vilket
får konsekvenser för människors och organisationers identitet. Den svenska folkkyrkan har under det industrimoderna samhällets tid varit integrerad med nationalstatens välfärdsprogram. Genom en separationsprocess mellan kyrka och stat har
kyrkan successivt fått en allt friare ställning som aktör. I detta avslutande kapitel
skall vi återknyta till bokens inledande fråga om hur en nordeuropeisk religionsform kan förväntas gestalta sig mitt i detta spänningsfält av skilda och delvis motstridiga utvecklingsprocesser.

10.1 Kontinuitet och förändring
Vi har i boken valt att lyfta fram teoretiker som framhåller modernitetens globala
och multipla karaktär. I en avkolonialiserad värld har en eurocentrisk världsbild blivit allt mer ifrågasatt. En grundtanke i boken är att vi bevittnar framväxten av en ny
modernitet, som kan relateras till västvärldens postkoloniala tillstånd. Det handlar
inte om ett historiskt brott med den moderna epoken, utan om nya strukturer och
erfarenhetsmönster som läggs på de gamla, och ger dem en ny betydelse (Thörn
2002:223).
För att markera det globala perspektivet har vi utvecklat en egen modell där den
svenska utvecklingen sammanfattas i en ”liten” och ”stor” globalisering. Denna
modell illustrerar konsekvenserna av den i Sverige relativt snabba övergången från
bonde-, via industri- till tjänstesamhälle. Vi talar i boken om ett senmodernt samhälle, men har också använt beteckningen ”en andra modernitet” för att tydliggöra
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tanken att 1900-talets demokratiska, politiska och sociala institutioner inte har spelat ut sin roll, även om deras funktioner och roller förändras i en transnationell
situation. Detta gäller också folkkyrkorna. På detta sätt vill vi poängtera kontinuiteten mitt i förändringsprocessen.
Religionens betydelse för människors relationer till det kulturella minnet illustreras av folkmajoritetens livslånga relation till kyrkan, som är typisk för norra
Europa. Dessa relationer präglas av en djupt förankrad individuell frihet på trosoch livsåskådningsområdet, samtidigt som de innebär en stark anknytning till en
kollektiv gemenskap. Denna ”osynliga” religiösa normalitet blir särskilt tydlig i
samband med kollektiva kriser och katastrofer. Behovet av riter vid dessa tillfällen
visar att en kultur aldrig kan privatiseras fullständigt (jfr Davies 1999).
Gränserna mellan det offentliga och det privata blir i det senmoderna samhället
allt mindre tydliga. Fritid och arbete går in i varandra och det privata livet ”politiseras” på grund av miljöhänsyn och ökade krav på reglerat familje- och yrkesliv.
Detta gäller också gränser mellan det offentliga och det privata på religionens område. Religiösa traditioner begränsas genom statliga interventioner och etniska
konflikter uppstår genom religiösa rörelsers aktivitet. De sociala frågornas lokala
och globala karaktär bidrar till att göra religionen offentlig inom områden där den
tidigare har varit osynlig. Det heliga har också blivit svårare att avgränsa från det
profana. Inom ramen för den senmoderna mentaliteten förefaller rätten till ett andligt sökande vara viktigare än den gemensamma sanningen.
Alla dessa förskjutningar sammantaget tvingar kyrkor att reflektera över sin
identitet. Frågor väcks om hur religiösa gränser, sannings- och auktoritetsanspråk
kan uttryckas i en pluralistisk kontext. Den pågående samhällsomvandlingen utmanar,
men öppnar också för nya möjligheter att utveckla en konstruktiv teologi, som svarar mot demokratiska värden som förutsätter individers delaktighet. Tillsammans
med andra samhällsinstitutioner söker kyrkorna vägar att bidra till framtida världsbilder, som kan hjälpa människor att se sina handlingar insatta i ett sammanhang.

10.2 Kyrkor i spänningsfältet mellan två
förändringsprocesser
För att förstå de komplicerade och divergerande förändringsprocesser som pågår,
har vi argumenterat för att de nordiska folkkyrkorna befinner sig i spänningsfältet
mellan å ena sidan en historisk utvecklingslinje, som vi har kallat för 1900-talets
industrimoderna epok, och å andra sidan en samtidsutveckling, som vi har kallat för
2000-talets senmoderna epok. Om 1800-talets bondesamhälle präglades av en troskontinuitet som kyrkan höll samman, och om den industrimoderna epoken präglades av uppdelningen i kunskapsområden, som hölls samman av stora folkrörelser,
präglas den senmoderna tiden allt mer av frihetsvärden, där sökandet efter helhetssyner har blivit individens eget ansvar. Dessa frihetsvärden fungerar nu som en
sammanhållande värdestruktur i en allt mer konsumtionsinriktad kultur (Repstad
2002). Religionen har i Sverige övergått från att vara en sammanhållande auktoritet
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till att bli en kulturell och individuell resurs. I det perspektivet fungerar kyrkan som
en sammanbindande arena mellan en autonom individ och en kollektiv kultur.
Vi har velat visa att den nu pågående samhällsomvandlingen, som inleddes på
1970-talet, präglas av nationalstatens minskade auktoritet, och den ökade betydelsen av globala civila organisationers roll, då en ny modernitets organisationsformer,
institutioner och värderingar skall omförhandlas. Denna omförhandling präglas i
hög grad av de globala förutsättningar som en ökad kommunikation både ekonomiskt och socialt bidrar till.
Detta gäller inte minst inom det religiösa området, där traditionella religionsdefinitioner inte längre på ett enkelt sätt är tillämpbara. Tjänstelogiken föder en ny typ
av religiositet som är svår att fånga med de begreppsramar som har gällt under den
industrimoderna tiden. Den nya andligheten är närvarande genom populärkultur,
film, konst och musik (estetiska värden) men också genom immateriella kvalitetsvärden som möter i natur och kultur. McGuire (2002) påminner om att religionsdefinitioner ofta används med strategiska överväganden och Danièle Hervieu-Léger
(2000) konstaterar att definitionerna är problematiska eftersom de i så hög grad blir
styrande. Beroende på definition förefaller religionen att antingen försvinna eller
utvecklas, på en och samma gång. Bauman (1998c) anser religionen vara ett av
postmodernismens obestämbara begrepp som individen förstår ända tills han eller
hon försöker definiera begreppet. Vi konstaterar att det krävs större flexibilitet i
forskningen för att komma åt de religionsformer som uppträder mellan, eller i en
kombination av, det substantiella och det funktionella (jfr Furseth – Repstad 2003).
Inom ramen för denna nya utveckling, dras olika aktörer in som samtalspartners.
Bland dessa finns kyrkor med ekumeniska och interkonfessionella förgreningar. I
övergången till en ny organisatorisk situation präglas Svenska kyrkan därför både
av en 1900-talsprocess, där religionen har förts från den offentliga till den privata
samhällssfären, och en 2000-talsprocess, där kyrkan tillsammans med andra organisationer på ett nytt sätt välkomnas som part i ett offentligt samtal om etik, värden
och en hållbar samhällsutveckling. Religiösa organisationer i Sverige befinner sig i
en dubbel roll, dels som religiösa resurser för individ och kollektiv, dels som sociala aktörer inom det civila samhällets ram. Det är för att förstå hur dessa båda roller
uppträder samtidigt, som vi har argumenterat för ett dubbelt perspektiv på den
nuvarande förändringsprocessen.
Vi har också betonat att män och kvinnor historiskt har olika roller i denna
omvandlingsprocess. Religionens förskjutning från den offentliga till den privata
samhällssfären under 1900-talets industrimoderna tid, har skett parallellt med att
kvinnor fått ett växande inflytande inom en rad samhällsfält som tidigare har dominerats av män. Detta gäller också inom den religiösa samhällssfären, där kvinnor
successivt kommit att dominera såväl bland frivilliga som bland anställda och där
efter hand nya vägar öppnats också för kvinnors ledarskap.
Idag befinner sig kyrkor i en dialogsituation där de värden som etablerar senmodernitetens, eller en andra modernitets, föreställningar och ordningar omförhandlas. I denna förhandlingssituation har kvinnor på ett historiskt sett nytt sätt en
offentlig roll som religiösa ledare. Det är troligt att det framtida samhällets samver-
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kan mellan religiösa och sociala institutioner i hög grad kommer att bäras upp av
kvinnor. Studier av kvinnor som bärare av värderingsförskjutningar och nya
modeller för ledarskap blir därmed av särskilt intresse.

10.3 Sekulariseringens komplexa natur
Religionen i Sverige har privatiserats under 1900-talet. Likaså står det klart att kyrkans auktoritet har minskat. Förändringsprocessen har sin bakgrund i att kyrka och
stat i Sverige var starkt integrerade från 1600-talet och framåt. Dock fick den separationsprocess mellan kyrka och stat, som inleddes på 1800-talet, en delvis annan
lösning i Sverige, jämfört med på kontinenten. I den framväxande svenska välfärdsstaten gavs kyrkan av staten en officiell roll som förvaltare av privata religiösa värden. Denna utveckling förstärktes av den lutherska teologins tvåregementslära, som
tilldelade staten en gudomligt given roll. Den beskrivna förändringen brukar anföras
som ett tydligt exempel på den typ av sekularisering, som 1800-talets samhällsteoretiker menade skulle tillta i takt med att det moderna samhället avancerade.
Antagandet om sambandet mellan modernisering och sekularisering utformades
i en europeisk kontext. Teorin har dock visat sig svår att tillämpa utanför Europa.
Snarare än att försvinna har religionen utvecklats parallellt med det moderna välfärdssamhället i så skilda kulturer som den nord- och sydamerikanska, den afrikanska och delar av den asiatiska. Detta har vi kallat för det sekulariseringsteoretiska
dilemmat. I denna bok har vi hävdat att det sekulariseringsteoretiska antagandet nu
behöver problematiseras också i en nordeuropeisk kontext. Ett antagande om religionens successiva borttynande räcker inte längre som förklaring för de förändringsprocesser som pågår i Sverige.
För att tydliggöra det sekulariseringsteoretiska dilemmats betydelse har vi tagit
fasta på Peter Bergers (1992) begrepp ”European exceptionalism”. Enligt denna
tanke har världen i stort förblivit religiöst vital, medan Europa i allt väsentligt
uppfyller kriterierna för sekularisering. Detta betyder att den religiösa utvecklingen
i världen inte följer det europeiska mönstret. Det är inte världen som utgör undantaget från en europeisk utveckling. Det är Europa som fungerar som ett undantag från
en i övrigt religiöst vital värld. Särskilt framhålls USA som ett exempel på en hög
grad av modernitet och religiös vitalitet (Wuthnow 2003). I Europa har statens
frigörelse varit grundläggande medan den motsatta situationen möter i USA. I detta
land handlade processen i stället om kyrkornas frigörelse från en statlig dominans
(Hervieu-Léger 2000). I USA kom såväl staten som kyrkorna därför att stå för pluralistiska samhällsvärden redan då konstitutionen skrevs. På detta sätt kom de religiösa organisationerna i USA att bli en del av det moderna samhällets grundläggande identitet (Ammerman 1997a).
I denna bok har vi, i anslutning till Grace Davie (2002), tagit ett steg till. Vi menar att det inte längre räcker att tala om sekulariseringen ens som ett europeiskt
undantag. De processer som pågår gör det rimligare att tala om framväxten av en
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europeisk religionsform, med inom sig olika varianter med specifika drag, däribland
den nordiska religionsformen.
Därför har vi också argumenterat för att pågående moderniserings- och globaliseringsprocesser sannolikt inte kommer att leda till en ökad konvergens mellan
kulturer på det globala planet (jfr Inglehart och Baker 2000). Det är rimligt att skilja
på de processer som har att göra med teknik, kommunikation och ekonomi och de
processer som har att göra med lokala kulturer. Teknik och kommunikation har
omedelbara globala konsekvenser, medan lokala kulturer påverkas i långsammare
takt. Vi finner det därför inte troligt att pågående förändringar leder till uppkomsten
av en gemensam civilisation utan religiösa och kulturella särdrag. Moderna och
demokratiska samhällen, med en hög grad av urbanisering, kommunikation och
individuell frihet, kan mycket väl existera i olika historiska och kulturella kontexter
(Eisenstadt 2000). Den nätverksorientering som det globala samhället har resulterat
i, har visserligen gjort det svårare för slutna samhällen att existera (Castells 1996),
men den innebär inte att individer upphör att vara relaterade till lokala kulturella
kontexter eller lokala församlingar. Det har funnits en överdriven tanke om en total
frihet inom ramen för en global rörlighet, t.ex. genom internet (Lövheim 2004).
Mot denna bakgrund blir det relevant att argumentera för att en nordeuropeisk
religionsform existerar i kraft av sina egna historiska utgångspunkter, samtidigt som
den påverkas av de förändringsprocesser som vi har beskrivit. Religionen blir då en
variabel, som uppträder i olika former. Den nordiska religionsformen blir en variant
bland varianter på temat religion. Detta har vi markerat genom att använda begreppet religiös förändring i stället för sekularisering.

10.4 Den nordiska religiösa modellen
Den nordiska religiösa modellen karakteriseras av att folkflertalet har en stark personlig integritet på troslivets område, och samtidigt en stark relation till den religiösa institutionen. Möjligheten av en personlig, behovsrelaterad och personligt
uttryckt trosuppfattning legitimeras av frihetsvärden. Relationen till den religiösa
institutionen tar sig uttryck i ett bejakande av kollektiva trygghetsvärden, en hög
värdering av kyrkobyggnader, som synliggör det kulturella minnet, en hög användning av riter, som visar på en kollektiv tillhörighet, höga procenttal för medlemskap
tillsammans med samhörighetskänslor. Relationen manifesteras genom att majoriteten svenskar accepterar att betala en årlig avgift till kyrkan. Detta ger kyrkan funktioner som liknar amerikansk civil religion (Sundback 2000).
En svag trosrelation och en hög tillhörighet gör det relevant att i en nordisk kontext tala om en osynlig religion (Luckmann 1971), på samma sätt som kulturtillhörigheten för många svenskar fungerar underförstått (Daun 1996). Vi har visat att
dessa i vardagen osynliga tillhörigheter synliggörs i så kallade onormala situationer,
t.ex. i samband med kriser och katastrofer. Estonia-katastrofen är ett belysande
exempel där folkkyrkor som kulturbärande institutioner fick en direkt roll i den
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kollektiva krishanteringen. Religionens ställning synliggörs också vid nyckelhändelser i individens livslopp, genom riter som dop, bröllop och begravning.
Vi har också tillämpat Davies (2000) begrepp ”vicarious memory” för att visa
att delar av den svenska befolkningen delegerar sin religiositet till kyrkan, som därmed fungerar på ett ställföreträdande sätt. Det förstärker uppfattningen att individen
uppfattar kyrkan som en ”public utility” som nyttjas vid särskilda tillfällen i livet.
Dessa public utilities kan liknas med välfärdssamhällets generella utbud av tjänster.
Det är mot denna bakgrund det blir relevant att föra in figuren i kapitel 4 (se
figur 4.1) med den nordiska folkkyrkans fyra hörn. Figuren vill illustrera att det
finns en relation mellan en teologiskt motiverad folkkyrka, som bärs upp av teologiska specialister och religiöst engagerade, och en befolkningsmajoritet som närmar
sig riter, byggnader och omsorgsvärden med mycket skilda förväntningar och föreställningar. Det som förenar dessa individer är de existentiella upplevelserna, som
resulterar i en gemensam beprövad erfarenhet. Existentiella upplevelser fungerar för
många människor som kunskap om verkligheten. Det är en kunskap som ligger nära
vetenskapen, eftersom den bygger på upprepbara ”experiment”. Upplevelserna får
därför stor betydelse för de människor som eftersöker dessa religiösa tjänster
(Martin 1996).
Den nordiska modellen med stark individuell integritet i trosfrågor gör att majoriteten av befolkningen uppfattar sig som kristna på sitt eget sätt (Hamberg 1988),
som privatreligiösa (Straarup 1985) eller som sökare med livsfrågor i centrum
(Bäckström 1997). Denna grupp utgör ungefär halva svenska befolkningen. Det är
en minoritet som är starkt religiöst engagerade. Det är också en minoritet som tar
avstånd från all form av religion (ateism). Det finns en övervikt av kvinnor bland
religiöst aktiva och en övervikt av män bland ateister.
De svenska resultaten bekräftar i huvudsak den modell som Woodhead – Heelas
(2000) har utvecklat för engelska förhållanden och som främst visar på förekomsten
av privata och holistiska trosföreställningar. Den modellen kan kvalificeras genom
att vi i den nordiska kontexten tillför människors kyrkotillhörighet och användning
av kyrkliga handlingar till analysen.
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Figur 10.1. Den religiösa bilden av Sverige.
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Ateister (ungefär halva gruppen är medlemmar i Svenska kyrkan)
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Figuren visar att den ”säkra” tron och den ”säkra” icke-tron är begränsad och att
den religionsform som dominerar i Sverige, och sannolikt i stora delar av Europa, är
en tro på tillhörigheten, som bygger på en livslång relation till kyrkan (Pettersson
2000). Denna livslånga relation förenas med en privat, eller existentiellt grundad
livsfrågeorienterad, tro.

10.5 Religion som kollektivt minne
Dessa resultat styrker i allt väsentligt idén om ”religion som kollektivt minne”. I
Durkheims anda menar Danièle Hervieu-Léger (2000), att religionen fungerar som
ett kollektivt minne som förvaltas både av religiösa institutioner och av den kedja
av traditioner (imaginary genealogy) som binder samman individen med det förgångna, det nuvarande och det kommande. Individens religiositet ligger således inte
främst i trosinnehållet utan i relationen till denna större kollektiva tradition. Religionen blir därmed både ett ideologiskt och socialt verktyg, som skapar, upprätthåller,
utvecklar och kontrollerar den individuella och kollektiva medvetenheten om att
vara relaterad till ett (kollektivt) minne.
Enligt Hervieu-Léger finns två grundläggande problem beträffande det kollektiva minnet. För det första har kunskapen om minnets innehåll minskat och fragmentiserats, vilket har bidragit till att skapa en kollektiv minnesförlust (collective
amnesia). För det andra har ”minnet” avinstitutionaliserats, samtidigt som känslans
samhörighetsskapande funktion har uppvärderats. Svårigheten är både att upprätthålla en gemensam meningssfär, i en kultur som har fragmentiserats och endast bärs
vidare av s.k. ”små minnen”, och att upprätthålla ett gemensamt minne som bygger
på upplevelse och känsla. Detta sammanfattar det senmoderna samhällets dilemma.
Det paradoxala är att det mitt i fragmentiseringen, skapas nya ytor för kommunikation. Privatisering och pluralism leder inte bara till en kollektiv minnesförlust,
utan också till att nya minnen utvecklas, som skapar en egen historia och framtid.
Dessa minnen är inte nödvändigtvis religiösa, men de blir det då de länkas till det
kollektiva minnet. De arenor som bidrar till denna ”sammanlänkningsprocess” blir
då viktiga att identifiera eftersom de gör det möjligt att återskapa gemenskaper, men
nu på frivillig grund. Denna ”nya voluntarism” utgör det senmoderna samhällets
lokala/sociala gemenskaper. Aktörer i denna voluntarism är de som Hervieu-Léger
kallar för ”pilgrimer” (den fria mobila människan) och ”väljare” (oftast den unga
människan som hoppar mellan olika livsåskådningar och institutioner).

10.6 Religion som arena för meningsskapande
kommunikation
Mot bakgrund av den komplexa samhällsbild, som möter inte minst i en nordeuropeisk kontext, menar vi att religionen mer och mer uppträder som en arena för me-
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ningsskapande kommunikation mellan transcendens och immanens och bör studeras
som en sådan. En arena kan i detta sammanhang vara en fysisk mötesplats, men kan
också vara en bild för möjligheten till kommunikation inom och mellan människor.
Som arena fungerar religionen meningsskapande i ett vardagssammanhang,
samtidigt som den bidrar till upplevelser som överskrider och transcenderar vardagen och det materiella. På så sätt blir det varken den substantiella gudstron eller
den funktionella förmågan hos religionen som blir den mest intressanta utan själva
relationen mellan dessa förmågor. Religionen blir den kommunikativa arena som är
nödvändig för varje kultur genom att den uttrycker gemensamma värden och formar
identiteter. Utifrån Berger och Luckmanns (1967) socialkonstruktivistiska perspektiv, kan man säga att den kommunikativa aktivitet som t.ex. riter och sociala/diakonala omsorgshandlingar innebär, leder till en (om)förhandlingssituation då
värden, normer och (tros)föreställningar traderas och upprätthålls. Detta gäller inte
bara religiösa värden utan lika mycket traditionsvärden, sociala värden, solidaritetsvärden och människovärden. I det sammanhanget är det religiösa innehållet inte det
helt avgörande, samtidigt som det inte går att hävda att handlingen saknar transcendent kvalitet. Omsorgshandlingar och riter är därför bra exempel på religionens
roll som arena för kommunikation mellan individ och kollektiv, mellan offentligt
och privat och mellan transcendens och immanens.
I detta perspektiv fungerar kyrkor inte bara som förvaltare av transcendenta värden utan också som förvaltare av mening, traditionsorienterad tillhörighet och
trygghet. Dessa uppgifter är i praktiken så starkt relaterade till varandra att de är
svåra att skilja ut. Detta gör att religiösa institutioner alltid befinner sig i spänningsfältet mellan transcendens och immanens och att båda rollerna uppträder samtidigt.
Meningssystemet kan därmed fungera omväxlande transcendent och immanent
beroende på vilket syfte det har. Denna situation är ”normal” eller självklar för flertalet och betraktas såsom oproblematisk. Det är först då kommunikationen mellan
dessa poler i meningssystemet störs, som problem uppstår för individen. Sådana
problem kan i förlängningen leda till en lägre grad av livskvalitet och hälsa (jfr
Jeffner 1987).

10.7 Folkkyrkans framtid
Religionens framtida former och funktioner i en svensk-nordisk kontext är inte
avgjorda. Av kapitel 3 framgick att Svenska kyrkans medlemstal är högt (80 %)
men att det minskar kontinuerligt. Om nedgången följer det nuvarande mönstret
kommer det att ta mellan 10 till 20 år innan kyrkans medlemstal har minskat till ca
70 procent av befolkningen.
Denna typ av nivådiskussion beträffande den formella kyrkotillhörigheten säger
inte mycket om religionens funktioner i en senmodern tid. Det är rimligt att förutse
en successiv nedgång i medlemstal inom organisationer som har omfattat ett helt
folk. Samtidigt har vi sett att organisationslivet har förblivit starkt i Sverige. Det
gäller inte minst fackföreningsrörelsen. Organisationer som uppfattas bidra till män-
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niskors välfärd har i dagsläget god uppslutning. Svenska kyrkan kommer, som en
halvofficiell samhällsinstitution, sannolikt att förbli en sådan organisation som
omfattas av en befolkningsmajoritet.
Mycket talar för att en nedgång i medlemstalet skulle kunna öppna Sverige för
det globala samfundets konservativa, och rent av fundamentalistiska, religiösa rörelser, som uppträder med politiska anspråk och erbjuder sammanhängande meningssystem för individen. Dessa rörelsers framgång i världen förklaras delvis av den
osäkerhet som har att göra med kyrkans och vetenskapens minskade förmåga att
legitimera beprövad kunskap. Castells (1997) och Eisenstadt (2000) konstaterar, att
fundamentalismen i världen kan uppfattas som en protest mot den moderna reflexiviteten och starka privatiseringen av religionen. Sannolikt kan också Baumans
(1998a, 1998b) tanke om val- och konsumtionssamhällets tyranni, bidra som förklaringsmodell till varför inte minst vissa unga människor är beredda att uppge sin
valfrihet för den trygghet som relationen till en fast religiös övertygelse, eller en
politisk aktionsgrupp, kan erbjuda.
I dagsläget finns dock inga tecken på att denna typ av rörelser håller på att få
större framgång i Sverige. Den existentiella osäkerhet, som kan uppfattas som en
aspekt av de pågående förändringsprocesserna, yttrar sig snarare i fortsatta önskemål
om en relation till det kulturella minne som folkkyrkan förvaltar. Möjligen erbjuder
länder med stora folkkyrkor och generella välfärdssystem grundläggande tillitskänslor, som gör att grogrunden för denna typ av åskådningar och rörelser minskar.

10.8 Sammanfattande reflexioner
Genom analysen i detta kapitel har vi återknutit till den inledande diskussionen om
vikten av att studera den religiösa och sociala förändringsprocessen i Sverige utifrån
både ett historiskt längdsnittsperspektiv och ett sociologiskt samtidsperspektiv. I det
längre historiska perspektivet har det sekulariseringsteoretiska paradigmet relevans.
Sverige kan anföras som ett gott exempel på ett land där staten och individen har
frigjort sig från kyrkans auktoritet och där religionen har privatiserats i en allt mer
pluralistisk kontext. I ett sociologiskt samtidsperspektiv blir det emellertid tydligt
att en ny utveckling har inletts i Sverige. Denna utveckling har i stort sett sammanfallit med utbredningen av det globala tjänstesamhällets ekonomiska och sociala
relationer.
Ur detta senare förändringsperspektiv blir det relevant att diskutera religionens
förnyade roll också i en svensk kontext. Det gäller den ökade betoningen av
immateriella värden av betydelse för individens livskvalitet. Det gäller också folkkyrkors betydelse för kulturidentitet liksom för individers existentiella frågor. Religionen uppträder dessutom i en förnyad roll som samtalspartner både i det lokala
samhällets samtal om välfärdens utgestaltning och i det globala samtalet om mänsklighetens framtida livsvillkor.
Sverige som case befinner sig i spänningsfältet mellan olika utvecklingsprocesser. Eisenstadts (2000) tankar om flera parallella moderniteter understryker att det i
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en postkolonial kontext inte går att hävda den västliga kulturens dominans som
paradigm för resten av världen. Den europeiska, och särskilt den nordeuropeiska
kontexten, bör uppfattas som ett av flera alternativ, snarare än som ett mönster för
den globala världen att följa. Därmed blir både stater, ”glokala” sociala och politiska organisationer och även kyrkor och religiösa organisationer samtalspartners i
frågor om framtida värderingar.
I en allmänt svåröverskådlig kontext behövs sammanhang som binder samman
människors handlingar och der dem en riktning och en mening. De nordiska
folkkyrkorna kan mycket väl fungera som en sådan resurs. Det är dock viktigt att
påminna om att dessa folkkyrkor i dagsläget inte uppträder med exklusivitetsanspråk på livsåskådningsområdet. Det nordiska alternativet innebär att värna den
individuella integriteten på troslivets område, samtidigt som relationen till det kollektiva minnet ger individen en betydande grundtrygghet genom tillhörigheten.
Detta är den sammanbindande arenafunktion som de nordiska folkkyrkorna
upprätthåller och som också kan ses som en välfärdstjänst.
Vilken roll kommer Svenska kyrkan, tillsammans med de övriga nordiska folkkyrkorna, att spela i framtiden? Vi har visat att Svenska kyrkan har fått en halvofficiell roll med vissa kopplingar till staten, men med betydligt större organisatorisk
frihet än tidigare. Det gör att kyrkan har blivit en organisation bland andra, som
uppträder i rummet mellan stat och människa. Detta ger den religiösa institutionen
en kommunikativ roll mellan individ och kollektiv. Kyrkan har också på ett tydligare sätt blivit en självständig aktör i frågor om solidaritet och människovärde.
Svenska kyrkan, liksom övriga nordiska folkkyrkor, har haft svårt att anpassa sig
till denna utveckling. Ofta har blickarna riktats bakåt, mot det integrerade samhällets tid, för att få inspiration. Detta har varit naturligt under 1900-talsperioden. Nu
kan bilden mycket väl förändras. De nordiska folkkyrkorna har stor legitimitet relaterad både till deras funktion som aktörer för social välfärd och som representanter
för transcendenta värden och meningssammanhang. Härigenom kan de i en
senmodern situation fylla en ny funktion i det offentliga samtalet om en hållbar
framtid. Den framtida bilden av hur religionens funktion kommer att gestalta sig har
därför ett stort aktualitetsvärde och bör analyseras ingående i framtida studier.

Religiös förändring i norra Europa – en studie av Sverige

163

11 Kort sammanfattning av projektet
”Från statskyrka till fri folkkyrka”

Projektet ”Från statskyrka till fri folkkyrka” har pågått under perioden 1997–2003.
Projektet var inledningsvis fokuserat på relationsförändringen mellan kyrka och stat
år 2000. Syftet var:
• att utifrån ett religionssociologiskt perspektiv studera den historiska processen
från statskyrka till en fri folkkyrka och härvid särskilt beskriva, analysera och
tolka Svenska kyrkans roll inom välfärdssamhällets ram,
• att teoretiskt och empiriskt studera svenska folkets relation till kyrkan och
särskilt de kyrkliga tjänsterna ur ett brukarorienterat ”tjänsteperspektiv”, med
nordeuropeiska jämförelser,
• att utifrån ett tjänsteteoretiskt, teologiskt och feministiskt perspektiv analysera
Svenska kyrkans självförståelse som folkkyrka i ljuset av relationsförändringen.
Under projektets gång vidgades syftet till att även avse vidare religiösa och sociala
förändringsprocesser i det svenska samhället omkring år 2000. Andra samfund och
mindre religiösa organisationer har endast berörts indirekt i enskilda delstudier.
Likaså har invandrargrupper i Sverige endast indirekt anförts som exempel i de
empiriska studierna. Däremot har den globala migrationens effekter på den lokala
kulturen i viss mån berörts på ett teoretiskt plan.
Projektet har genomförts inom ramen för tretton olika delstudier, som resulterat
i lika många rapporter publicerade på Verbum förlag. Nedan presenteras kortfattat
dessa delstudier och deras resultat. För en mer utförlig presentation hänvisas till
respektive rapport. Rapporterna är i allmänhet på svenska, med en sammanfattning
på engelska.
Den tvärvetenskapliga ansatsen har varit genomgående i projektet. I den
följande genomgången har delstudiernas rapporter ordnats teoretiskt utifrån de
huvudsakliga vetenskapliga perspektiv som använts. Varje sammanfattning inleds
med författarens namn och rapportens fulla titel på originalspråk, samt i engelsk
översättning.
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Uppläggningen av projektet kan illustreras på följande sätt:

Figur 11.1. Illustration av kyrka–stat projektets teoretiska studieområden.

Historiskt perspektiv
a. År 1862

Bäckström, Anders. När tros- och värderingsbilder förändras. En
analys av nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890. (When Beliefs and Values Change. An
Immanent Analysis of the Development of Communion Practices and
Parish Catechetical Meetings in the Sundsvall Region 1805–1890).
Verbum: Stockholm 1999.
I denna rapport analyseras nattvards- och husförhörssedens utveckling under 1800talet med hjälp av material från Demografiska databasen vid Umeå universitet.
Detta material grundar sig på den unika statistik som kyrkböckerna i Sverige ger.
Omkring 60.000 individer i 16 lokala geografiska församlingar studeras. Undersökningen visar att både nattvardssed och husförhör minskade dramatiskt under 1800talets andra hälft. Däremot påverkades inte riterna (dop, vigsel och begravning).
Detta speglar det homogena svenska bondesamhällets upplösning med förändrad
lagstiftning. Av särskild vikt är kommunallagarna från 1862 då den lokala kyrkan
och kommunen för första gången skildes åt i Sverige. Nedgången i kyrklig obser-
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vans kan relateras till övergripande kulturella förändringar som har att göra med
1800-talets tros- och värderingsskifte. Detta skifte kan relateras till det moderna
samhällets framväxt under 1800-talet (den ”lilla” globaliseringen) och jämföras
med den diskussion om det aktuella samhällets senmoderna och tjänsteorienterade
karaktär (den ”stora” globaliseringen). Undersökningen ger bakgrund till projektets
analyser av det aktuella samhällets religionsform.
b. År 1930

Thidevall, Sven. Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. (The Theology of the Folk Church: The
struggle over National Identity. The Fate of a Folk Church Reform
Programme 1928–1932). Verbum: Stockholm 2000.
Denna delstudie ger bakgrund till debatten om relationsförändringen kyrka–stat år
2000. Den kristna kyrkan fanns på plats då det svenska samhället industrialiserades
och demokratiserades. Att den nya samhällssituationen skulle förändra Svenska
kyrkans situation var ofrånkomligt. Däremot var det inte självklart i vilken riktning
kyrkan skulle förändras. Det var detta som kampen rörde under 1900-talets första
decennier. Resultatet blev att de politiska partierna tog över de beslutande organen i
Svenska kyrkan. Samtidigt trängdes de spirande dragen av folkrörelse tillbaka och
kyrkans drag av myndighet förstärktes. Den så kallade biskopsmotionen år 1929
markerade en avgörande brytning i denna kamp om folkkyrkan. I motionen presenteras ett reformprogram för en modern folkkyrka, baserad på den evangeliskt motiverade folkkyrkotanken. Kyrkomötet slöt enigt upp bakom biskoparna. Men i riksdagen genomdrevs år 1930 – lika enigt – ett helt annat reformprogram. Detta hade
en kyrkokritisk religionssyn och en etniskt-nationell samhällssyn som utgångspunkt. Därmed led biskoparnas och kyrkomötets folkkyrkoprogram ett avgörande
nederlag. Den kyrkliga opinionen splittrades nu, och en defensiv bevarandelinje
fick ett starkt stöd. Så formades utgångsläget för kyrkans möte med det framväxande folkhemmets utmaningar.

Teologiskt perspektiv
c. Åren 1951–2000

Ekstrand, Thomas. Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av
övergången från statskyrka till fri folkkyrka. (The Limits of the Folk
Church – A Theological Analysis of the Transition from State Church
to Free Folk Church). Verbum: Stockholm 2002.
Denna studie fokuserar på Svenska kyrkans teologiska identitet som folkkyrka. I
centrum för undersökningen står de statliga utredningar som sedan 1950-talets senare
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del har genomförts för att förbereda en relationsförändring mellan Svenska kyrkan
och staten. Detta material relateras till ett urval av teologiska tolkningar av folkkyrkotanken. I praktiken innebär studien en sammanfattning av debatten, så som
den kommer till uttryck i dessa dokument, mellan åren 1951 och 2000, dvs. de år som
inramar riksdagens beslut om religionsfrihet i Sverige och skiljandet mellan kyrka
och stat. Undersökningen bidrar till den kritiska reflektionen över folkkyrkobegreppet genom att identifiera ett antal problem som måste bearbetas om en rimlig folkkyrkosyn skall kunna formuleras på 2000-talet. Det övergripande resultatet är att
folkkyrkotänkandet är i behov av en genomgripande revision. En sådan revision bör
inkludera en teologisk reflektion över det statliga utrednings- och författningsmaterialet. En relevant folkkyrkosyn måste ta hänsyn till statsmaktens förväntningar på den
svenska folkkyrkan. Det räcker inte med att teologiskt bestämma kyrkans ecklesiologi utan att väga in den förståelse av Svenska kyrkans identitet som har formulerats i Lagen om Svenska kyrkan och i dess förarbeten. En relevant folkkyrkoteologi
måste förmå att ta tillvara det grundläggande intresse som lagen uttrycker av att
folkkyrkan bevaras som en evangelisk-luthersk kyrka som är öppen för alla, som är
demokratiskt styrd och som är rikstäckande. Kyrkan förblir därmed en del av det
svenska välfärdstänkandet. En rimlig folkkyrkosyn måste också ta hänsyn till att det
svenska samhället har blivit mångkulturellt. Likaså behövs en reflektion över innebörden av att folkkyrkan på ett öppet och inklusivt sätt erbjuder Guds nåd till hela folket.

Genusteoretiskt perspektiv
d. Kvinnor som traditionsbärare och förnyare

Edgardh Beckman, Ninna. Feminism och liturgi – en ecklesiologisk
studie. (Feminism and Liturgy. An Ecclesiological Study). Verbum:
Stockholm 2001.
Denna studie handlar om gudstjänstens relevansfrågor i förhållande till de institutioner som förvaltar dem. En utgångspunkt är att kvinnor inte bara är upprätthållare
av traditioner, så som ofta har visats i olika undersökningar, utan också representanter för förnyelse och nykonstruktion, i detta fall av gudstjänster och riter. Studien
konstaterar att ett av de stora hindren för att göra gudstjänsten relevant, så att den
berör deltagarna på djupet, har att göra med att traditionella patriarkala mönster för
gudstjänstfirande kolliderar med de värderingar om jämställdhet mellan könen som
både kyrka och samhälle idag bekänner sig till. För att kunna behandla denna fråga
har svenskt material samlats in som har producerats i anslutning till Kyrkornas
världsråds ”Ekumeniska årtionde i solidaritet med kvinnor 1988–1998”. Materialet
diskuteras ur liturgiteologiskt, könsteoretiskt och ecklesiologiskt perspektiv. Det
relateras också till tanken om en global feministisk liturgisk rörelse, bestående av
främst kvinnor, men också av män, som prövar att utforma gudstjänster för att dessa
skall bli relevanta i förhållande till deras egna erfarenheter och behov. Resultatet
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visar att det finns uppenbara svårigheter att förena feministiska krav på gudstjänstfirande med traditionella utformningar av en kristen gudstjänst. Tanken om
”kvinnokyrkan” som en lösning på detta dilemma diskuteras. Författarens slutsats
är att en feministisk liturgisk rörelse kan fungera som en alternativ tolkningsgemenskap kring kristen tro, som kan påverka den vidare gemenskap (koinonia) där feministisk och kristen identitet kan integreras. På detta sätt kan också nya former,
sprungna ur kvinnors dagsaktuella behov, bidra till svaret på sådana förnyelsekrav
som kyrkan ställs inför i det senmoderna samhället.

Religionssociologiskt perspektiv
e. Kyrkan som social aktör

Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global
kultur. En studie av religion och omsorg. (The Church of Sweden as a
Welfare Provider in a Global Culture. A Study of Religion and Care).
Verbum: Stockholm 2001.
Denna studie analyserar en majoritetskyrkas roll för social välfärd i övergången till
ett allt mer senmodernt och globalt kunskaps- eller tjänstesamhälle. Undersökningens
teoretiska ram utgörs av aktuella värderingsförskjutningar från yttre till inre auktoriteter, som påverkar individens tros- och värderingsbild. Ytterligare en teoretisk
utgångspunkt tas i en ökad betoning av transnationella eller globala nätverk. Dessa
båda processer förklarar en ökad betoning av det civila samhällets eller den tredje
sektorns organisationer, till vilka Svenska kyrkan kan räknas efter år 2000. Dessa
organisationer fungerar som det globala samhällets motkulturer och därför som kritiska röster. De är därmed en del av det senmoderna samhällets voluntarism eller
frivillighet, som svarar mot de sociala missförhållanden som är en följd av pågående globaliseringstendenser. Studien bygger vidare på intervjuer med representanter
för den lokala kyrkan och den lokala socialtjänsten i 6 kommuner och motsvarande
pastorat. Undersökningen visar att de intervjuade är väl medvetna om dessa
internationella processer. Detta leder till önskemål om ökad samverkan mellan den
lokala kyrkans sociala/diakonala funktion och den lokala socialtjänsten. Förväntningarna speglar dock det nordiska välfärdssystemet, där nationalstaten har (haft) en
stark ställning. Svenska kyrkan och övriga fria organisationer mellan stat och människa förväntas ha en kompletterande uppgift. För Svenska kyrkans del är denna
uppgift dels att fungera som identitetsgivare på det nationella planet, dels att fungera
som en kritisk röst, då människor och miljö hotas. Studien mynnar i en diskussion
om institutionella kyrkors roll som arena för kommunikation mellan en kollektiv
och allt mer globaliserad kultur, och en privatiserad och allt mer lokal identitet.
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f. Religion och frivillighet

Jeppsson Grassman, Eva. Socialt arbete i församlingens hägn. (Social
Work in the Parish). Verbum: Stockholm 2001.
Sedan 1990-talet har den frivilliga samhällssektorn fått ökad betydelse för välfärden. Det sociala arbete som utförs inom denna sektor har synliggjorts på ett helt
annat sätt än tidigare. Det finns inga tecken som talar för en nedgång i frivilligengagemangets styrka. Sverige är ett av de länder i Europa som har den högsta andelen
individer verksamma inom den s.k. frivilliga sektorn (föreningsverksamhet). Detta
fenomen tar sig också nya uttryck genom att fler aktörer tar del i detta sociala
arbete. I denna studie analyseras allt socialt arbete som bedrivs av Svenska kyrkan,
liksom av övriga kristna samfund, i en svensk kommun. Undersökningen avser
verksamhetens inriktning, dess arbetsformer, mottagargrupper och de frivilligas
engagemang i arbetet. Särskilt har konsekvenserna av förändrade förväntningar på
kyrkornas roll inom det sociala arbetet studerats. Studien visar att församlingarnas
sociala arbete utgör en viktig aspekt av frivilligsektorns välfärdsarbete. För att
kunna frilägga ”det sociala” som skapas i det mellanrum som finns mellan stat,
marknad och familj, krävs dock att de för nordiska förhållanden vanliga ”statliga
glasögonen” läggs år sidan och att välfärdsbegreppet ges en vid innebörd. Då framgår att sociala verksamheter som bidrar till samhällets välfärd pågår i en inte ringa
omfattning i de lokala församlingarna i en typisk svensk kommun. Inför framtiden
öppnar sig olika vägar för Svenska kyrkan som välfärdsaktör. Studien mynnar i
frågan om kyrkan skall utveckla den sociala funktionen genom att stärka församlingsgemenskapen, eller om kyrkan skall bli en tydligare ”utförare” av sociala
tjänster och därmed fungera som en av flera välfärdsproducenter. Sannolikt ligger
svaret i en kombinerad funktion.
g. Kyrkan och ungdomskulturen

Sjödin, Ulf. Mer mellan himmel och jord? En studie av den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar. (More
between Heaven and Earth. A Study of ”tested experience” amongst
Young People in Sweden). Verbum: Stockholm 2001.
I det senmoderna samhället, som präglas av detraditionalisering, har förtroendet för
auktoriteter minskat. Det gör att allt större tolkningsutrymme har lämnats till individen. Detta bäddar för framväxten av alternativa synsätt. Det gäller synen på både
vetenskap och religion. I denna studie har särskilt unga svenskars synsätt på den
beprövade erfarenheten undersökts. Det gäller både den beprövade erfarenhet som
kyrkan och som vetenskapen representerar. Dessa synsätt har ställts mot nya religiösa föreställningar och paravetenskapliga synsätt. Materialet utgörs av en representativ befolkningsundersökning i Sverige samt av en riktad ungdomsundersökning till ungdomar i 18-årsåldern. Studien visar på en ökande osäkerhet bland
unga människor i synen på både religion och vetenskap. Samtidigt finns det ett
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grundläggande förtroende för vetenskapen som sådan. Det går också att belägga att
paravetenskapliga företeelser är perifera i ungdomars livstolkning. Det är i stället
livsvärden som är centrala, med en sökande inställning, uttryckt i ett engagemang
för existentiella frågor. Svaren på dessa frågor finner svenska ungdomar främst i
diffusa, men tydligt transcendent relaterade lösningar. Det intresse för paravetenskapliga föreställningar som finns kan därför uppfattas som ett uttryck för bristen på
trovärdiga livsåskådningsalternativ. Man kan också tala om unga människors religiositet som ”a seeking without finding”.
h. Religion och musik

Bromander, Jonas. Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare,
kyrkomusiker samt kyrkokorister. (Room for Voices. Sociological
Analyses of the Music Life of the Church of Sweden, as Experienced
by Church Musicians, Choir Members and Church Visitors). Verbum:
Stockholm 2002.
Kyrkomusiken har alltid haft en stark position inom svensk kulturliv. Denna undersökning grundar sig på svensk kyrkostatistik, liksom på undersökningar av attityder
till musiklivet bland ett urval av kyrkobesökare, kyrkomusiker och kyrkosångare.
Studien visar att ca 2.500 utbildade kyrkomusiker finns i Sverige, att över 100.000
personer sjunger i kyrkokörer och att deltagandet i musikgudstjänster ständigt ökar.
Detta sker samtidigt som deltagandet i ordinarie gudstjänstliv minskar. Detta statistiska material visar därför att sången och musiken har en stark ställning i svenskt
kulturliv. Studien visar också att det finns likheter mellan upplevelser av religion
och musik genom att dessa sträcker sig utanför den empiriskt observerbara verkligheten. Musiken kan precis som religionen föra människan till en ”annan värld”. Det
gör att kyrkomusiken förefaller vara relativt resistent mot de sekulariseringstendenser som det nordiska samhällets traditionellt brukar tillskrivas. Studien argumenterar för att upplevelserna av kyrkomusiken är relaterad till olika nivåer av ”kyrklig
kompetens” i meningen kyrklig relation. På den första nivån ingår kyrkomusiken i
en djupare religiös livstolkning, medan kyrkomusiken på en andra nivå är relaterad
till en svagare kyrklig kompetens. Kyrkomusiken tolkas därmed som en mer allmän
religiös upplevelse. På den tredje nivån, med en svag kyrklig kompetens, fungerar
kyrkomusiken i första hand som ett estetiskt värde. Det finns anledning att tro att
kyrkomusikens estetiska värde och allmänreligiösa funktion kommer att öka på
bekostnad av den kyrkliga funktionen.
i. Nordiska folkkyrkor

Gustafsson, Göran – Pettersson, Thorleif. Folkkyrkor och religiös
pluralism – den nordiska religiösa modellen. (Folk Churches and
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Religious Pluralism. The Nordic Religious Model). Verbum: Stockholm 2000.
Det har i forskningen om den religiösa utvecklingen i Norden uppfattats som en
paradox att en majoritet av befolkningen önskar bibehålla sitt medlemskap i nationella folkkyrkorna samtidigt som utvecklingen i det moderna Norden har gått mot
ökad individuell integritet också på troslivets område. Inte minst har Sverige uppfattats som ett klassiskt ”case” som synliggör denna utveckling mot sekularisering.
Det visar sig dock att likheterna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
överväger även om skillnader finns. Medlemsnivåerna i de nordiska länderna ligger
omkring 85 % och det är vidare en klar majoritet av befolkningen som använder sig
av de kyrkliga handlingarna såsom dop och begravning. En majoritet bejakar också
kyrkobyggnadernas kulturhistoriska värde och den känsla av omsorg och tillhörighet som medlemskapet och riterna bidrar till bedöms ha ett eget mervärde. Samtidigt är det en minoritet som bejakar klassiska kristna trosutsagor och anser sig vara
religiöst aktiva människor. Det är dessa förhållanden som utgör själva paradoxen
och som belyses ingående i den befolkningsundersökning som genomfördes i de
Nordiska länderna åren 1997–98. Undersökningen ingår i Nordiska ministerrådets
projekt kallat ”Religious and Moral Pluralism”, det s.k. RAMP-projektet. Detta
projekt har sedan starten 1996 varit relaterat till, och delvis finansierats av, projektet
”Från statskyrka till fri folkkyrka”.
Denna undersökning är omfattande. Mycket kortfattat visar den att de svenska och
nordiska befolkningarna har en tydlig relation till de nationella folkkyrkorna, trots att
samma majoritet inte engagerar sig genom regelbunden kyrkogång. Det är vidare en
minoritet som inte bejakar riters religiösa eller traditionsförmedlande roll. Detta förklaras i termer av en nordisk civilreligion som speglar en historisk anknytning mellan
kyrka, stat och folk. Undersökningen visar samtidigt att det pågår en förändring mot
ökad (moralisk) pluralism och privatmoraliska värden, men också mot en ökad mångkulturalism relaterad till migrationen. Förskjutningen leder till en ökad tolerans för
skiftande privatmoraliska värderingar, liksom för sociala beteenden av typ skattefusk. Mångkulturalismen möts såväl av positiv acceptans, i fråga om invandrares rätt
till personlig tro, som av tveksamhet, i fråga om religiöst grundade krav i det offentliga. I den komplexa omvandlingsprocess som de nordiska samhällena genomgår
förefaller den nationella identitet, som folkkyrkorna förvaltar, fungera som en
balanserande faktor mellan radikal multikulturalism och en ökande nationalism.

Tjänsteteoretiskt perspektiv
j. Religion som tjänst

Pettersson, Per. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan
ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. (Quality in
Lifelong Service Relationships. The Church of Sweden in Service
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Theoretical and Sociology of Religion Perspective). Verbum: Stockholm 2000.
I denna studie tydliggörs sociala mekanismer som sammanhänger med människors
relation till Svenska kyrkan. I första hand riktas intresset mot den majoritet av kyrkotillhöriga medlemmar i Svenska kyrkan, som sällan tar del av kyrkans tjänster.
Relationen mellan individ och kyrka analyseras på tre nivåer. I samband med denna
analys prövas tjänsteteoretiska begrepp för att förstå människors relationer till kyrkan. På en samhällsövergripande makronivå diskuteras religionens förändring som
en del av den allmänna förändringen från jordbruks-, via industri- till tjänstesamhälle. På en organisationsorienterad meso-nivå analyseras Svenska kyrkan som en
tjänsteproducerande organisation. Mikronivån analyseras genom en kvalitativ
intervjuundersökning av 29 strategiskt utvalda individer. Resultatet visar att relationen mellan individ och kyrka kan tolkas som en livslång tjänsterelation. Individen
nyttjar kyrkans tjänster vid få, men utifrån individens eget livsperspektiv betydelsefulla tillfällen. Kvalitetsupplevelsen av dessa tjänstemöten interagerar med kvalitetsupplevelsen av den vanligtvis livslånga relationen till kyrkan. Även kyrkorelationen i sig kan uppfattas som en värdeskapande tjänst, bland annat genom att den
förmedlar relationer till det kollektiva och transcendenta och därmed ger trygghet
och en känsla av sammanhang. Många upplever kyrkotillhörigheten som en del av
den svenska normaliteten.

Organisationsteoretiskt perspektiv
k. Organisationer i förändring

Hansson, Per. Svenska kyrkans organisationskultur. (Organisational
Culture in the Church of Sweden). Verbum: Stockholm 2002.
En av de utmaningar som kommer att gälla Svenska kyrkan efter år 2000 är att utan
statens stöd kunna utveckla en fungerande och livskraftig organisation. Kyrkoordningen, som är det nya regelverk som styr Svenska kyrkans organisation, har lagt
betydande uppgifter på församlingarna och på kyrkoherden som dess chef. Även
sociala förändringar och teologiska överväganden ställer krav på församlingarna
och deras ledare. Denna undersökning fokuserar på lokala församlingarnas förmåga
att anpassa sig till nya omständigheter och genomföra förändringar. I fyra undersökningar kartläggs organisationskultur och ledarskap i Svenska kyrkan.
Undersökningarna avser bland annat ett urval kyrkoherdar och anställda inom företagshälsovården, med erfarenhet av Svenska kyrkans församlingar som kund.
Resultaten visar att kyrkoherdar endast i begränsad omfattning kan leda sina pastorat genom förändringar. Det beror på att organisationskulturen i församlingarna ofta
är kluven. Utåt är kulturen varm och generös. Inåt är den betydligt mer sträng eller
rent av hård. Undersökningen visar också att en religiös organisation å ena sidan
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består av grundläggande värderingar som tas för givna i församlingskulturen och å
andra sidan av lätt observerbara organisatoriska lösningar. Det är de senare som
oftast blir föremål för diskussion då församlingens förändringsarbete förs på tal. Ett
slående resultat är att kyrkans grundläggande uppgift och värderingar sällan diskuteras på församlingsnivå. Ett sådant samtal anges som en av förutsättningarna för ett
framgångsrikt förändringsarbete.
l. Organisation och ledarskap

Stålhammar, Bert. Kyrkoherdens ledningsvillkor. (Conditions for the
Vicar’s Leadership). Verbum: Stockholm 2002.
Genom relationsförändringen år 2000 har frågan om ledarskapet i den lokala församlingen blivit allt mer fokuserat. Särskilt problematiskt är det chefskap som kyrkoherden skall utföra. Detta beror på att församlingarna har en stor medarbetarskara, som kyrkoherden skall utöva chefskap över. Samtidigt förväntas kyrkoherden
vara en professionell präst och teolog, som leder gudstjänster av olika slag. Till sist
är kyrkoherden också ledare över de grupper av frivilliga medarbetare som finns i
alla lokala församlingar. Dessa uppgifter kräver olika typer av insatser och kompetenser från kyrkoherdens sida. Till detta kommer att den kyrkliga organisationen i
Svenska kyrkan innehåller en otydlighet som har att göra med de två olika auktoriteterna; å ena sidan den auktoritet som har att göra med ämbetslinjen, som prästen
tillhör, och å andra sidan den auktoritet som den synodala organisationen står för
och som grundar sig på demokratiska beslut. Detta tydliggörs av att de politiska
partierna väljer representanter till kyrkofullmäktige liksom till kyrkorådet, där kyrkoherden ex officio har plats. Denna studie grundar sig på en analys av annonser om
lediga kyrkoherdetjänster och av fallstudier i fyra pastorat. Undersökningen visar att
kyrkoherdens ledningsvillkor präglas av stor osäkerhet både i annonstexter och i de
förväntningar som finns på det lokala planet bland personal och politiker. Det
grundläggande problemet gäller funktionen som chef för organisationen och funktionen som präst i församlingen. Resultatet visar samtidigt att de kyrkligt aktiva i
församlingen har stora förhoppningar på förbättringar inför framtiden.

Religionspsykologiskt perspektiv
m. Religion och hälsa/omsorg

DeMarinis, Valerie. (published in English) Pastoral Caring in the
Transition from State Church to Free Folk Church. A Swedish postmodern case study. Verbum: Stockholm 2003.
Författaren diskuterar själavårdens betydelse för människors välbefinnande/hälsa.
Som underlag ligger en stor enkätundersökning som riktades till präster och pastorer inom Svenska kyrkan och Svenska Missionsförbundet och Svenska Baptistsam-
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fundet år 1998. Resultatet behandlas såväl ur ett kulturellt samhällsperspektiv, som
ur ett individuellt existensperspektiv. Människan i det sen- eller postmoderna samhället är hänvisad till existentiellt sökande, då institutioner och auktoriteter minskar
i betydelse. I det sammanhanget blir den existentiella rådgivningen av avgörande
betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Undersökningen visar att präster
och pastorer har uppfattat denna problematik. En rad världsbilder konkurrerar om
människans uppmärksamhet, vilket gör att individens eget sökande efter sammanhang blir viktigare än den gemensamma sanning som kulturen kan erbjuda. I en
sådan situation måste själavårdaren finna en egen identitet i förhållande till de mål
som den kyrkliga organisationen strävar mot. Det viktigaste är att själavårdaren har
en egen genomreflekterad teologisk grundsyn som öppnar för omsorg i olika situationer. Till detta kommer att han eller hon är medveten om att de meningssystem
som själavårdaren relaterar till är begränsade. Om ett existentiellt sjukdomstillstånd
finns hos individen är det av extra vikt att själavårdaren använder riter och symboler
på ett ansvarsfullt sätt, så att de blir till stöd för människor som söker mening i sina
liv.

174

Religiös förändring i norra Europa

12 Referenser

Ahlbäck, Lennart. Socialdemokratisk kyrkosyn. En studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979–1996. Arcus förlag: Uppsala 2003.
Ahlstrand, Kajsa et al. Kyrkan – Folket. Tro & Tanke 1996:8. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1996.
Ahrne, Göran – Roman, Christine – Franzén, Mats. Det sociala landskapet. Bokförlaget
Korpen: Göteborg 1996.
Allardt, Erik. Att ha, att älska, att vara. Om välfärd i Norden. Argos: Lund 1975.
Alm Stenflo, Gun. Demographic Description of the Skellefteå and Sundsvall regions during
the 19th Century. Information from the Demographic Data Base: Umeå 1994.
Alwall, Jonas. Invandrade gruppers trossamfund och historia, i Skog, Margareta. Det religiösa Sverige. Libris: Örebro 2001, s. 137–168.
Ammerman, Nancy T. Congregation and Community. New Brunswick: Rutgers University
Press 1997a.
Ammerman, Nancy T. Organized Religion in a Voluntaristic Society. Sociology of Religion
58/3 1997b, s. 203–215.
Ammerman, Nancy T. Grieving together: September 11 as a measure of social capital in the
U.S., i Markham, Ian – Ibrahim, M. Abu-Rabi'. September 11: Religious Perspectives
on the Causes and Consequences. Oneworld Publications: Oxford 2001.
Amnå, Erik (red). Medmänsklighet att hyra? Åtta forskare om ideell verksamhet. Libris:
Stockholm 1995a.
Amnå, Erik. Handlingsprogram för forskning. Ideell verksamhet – förutsättningar, organisering och betydelse. Ds 1995:30: Stockholm 1995b.
Andersson, Erika. Gud har 99 namn. En utvärdering av en utställning ur ett historiskt och ett
religionssociologiskt perspektiv. D2-uppsats i religionssociologi, 10 p. Stencil. Teologiska institutionen, Uppsala universitet, vt 2002.
Andersson, Åke E. – Fürth, Thomas – Holmberg, Ingvar. 70-talister. Om värderingar förr,
nu och i framtiden. Natur och Kultur: Stockholm 1994.
Andersson, Åke E. – Strömquist, Ulf. K-samhällets framtid. Prisma: Stockholm 1988.
Andersson, Åke E. – Sylwan, Peter. Framtidens arbete och liv. Natur och Kultur: Stockholm
1997.
Andrén, Carl-Gustaf (red). Kyrkokunskap. CWK Gleerups förlag: Lund 1971.
Andrén, Åke. Sveriges kyrkohistoria. Band tre. Reformationstid. Verbum: Stockholm 1999.
Ariarajah, S. Wesley. Gospel and Culture. An Ongoing Discussion within the Ecumenical
Movement. Gospel and Culture Pamphlet 1. WCC Publications: Genève 1994.
Arthur, Chris (red). Religion and Media, an Introductory Reader. University of Wales Press:
Cardiff 1993.
Aulén, Gustaf. Folkkyrka eller föreningskyrka? Några ord om vår folkkyrkoforms religiösa
värde. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag: Stockholm 1922.
Aurelius, Carl-Axel. Under ett valv. Folkkyrka i den moderna staden. Mitt i församlingen
1997:8: Uppsala 1998.
Banks, Olive. Faces of feminism. A Study of Feminism as a Social Movement. M. Robertson:
Oxford 1981.
Bardh, Ulla et al. Halva himlen är vår. Gummessons: Stockholm 1979.

Referenser

175

Barker, David – Halman, Loek – Vloet, Astrid. The European Values Study 1981–1990.
Summary Report. Institute for Social Research of Tilburg University: Tilburg 1992.
Bauman, Zygmunt. Legislators and interpreters. On modernity, postmodernity, and
intellectuals. Cornell University Press: Ithaca, N.Y. 1987.
Bauman, Zygmunt. Intimations of Postmodernity. Routledge: London 1992.
Bauman, Zygmunt. Postmodernity and its discontents. Polity Press: Cambridge 1997.
Bauman, Zygmunt. Work, Consumerism and the New Poor. Open University Press: London
1998a.
Bauman, Zygmunt. Globalization. The Human Consequences. Polity Press: Cambridge
1998b.
Bauman, Zygmunt. ”Postmodern Religion”, i Heelas, Paul (red). Religion, Modernity and
Postmodernity. Blackwell: London 1998c, s. 53–78.
Bauman, Zygmunt. Society under Siege. Polity Press: Cambridge 2002.
Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe. Gallimard: Paris 1949.
Beck, Ulrich. Risk Society. Towards a New Modernity. SAGE Publications: London 1992
(1986).
Beck, Ulrich. The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order.
Polity Press: Cambrigde 1997.
Beck, Ulrich. Democracy without Enemies. Polity Press: Cambridge 1998.
Beck, Ulrich. Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga svar. Göteborg:
Daidalos 1998. (What is globalization?, Polity Press: Cambridge 2000.)
Beck, Ulrich. Macht und Gegenmacht im Globaler Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie.
Frankfurt 2002.
Beck, Ulrich – Giddens, Anthony – Lash, Scott. Reflexive Modernization. Politics, tradition
and aesthetics in the modern social order. Polity Press: Cambridge 1994.
Beckford, James A. Religion and Advanced Industrial Society. Routledge: London 1989.
Beckford, James A. Religion, Modernity and Post-modernity, i Wilson, Bryan (red).
Religion: Contemporary Issues. Bellew: London 1992.
Beckford, James A. Postmodernity, High Modernity and New Modernity: Three Concepts in
Search of Religion, i Flanagan, K. – Jupp, P. C. (red). Postmodernity, Sociology and
Religion. MacMillan Press LTD: London 1996, s. 30–47.
Beckford, James A. Social Theory & Religion. Cambridge University Press: Cambridge
2003.
Beckford, James A. – Luckmann, Thomas. The Changing Face of Religion. SAGE Publications: London 1989.
Beckman, Ninna Edgardh. Folkkyrka – i solidaritet med kvinnor?, Tro & Tanke 1998:2.
Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1998.
Beckman, Ninna Edgardh. Feminism och liturgi – en ecklesiologisk studie (Feminism and
Liturgy. An Ecclesiological Study). Verbum: Stockholm 2001.
Beckman, Ninna Edgardh. Guds tal eller vårt? Om vägar bortom ett inklusivt gudstjänstspråk, i Sven-Åke Selander (red). Liturgi och språk. Årsbok för svenskt gudstjänstliv
78:2003. Artos och Norma bokförlag: Malmö 2003, s. 24–46.
Bell, Daniel. The Coming of the Post-Industrial Society. Basic Books: New York 1973.
Bellah, Robert N. Beyond Belief. Esseys on Religion in a Post-Traditional World. University
of California Press: Berkley et al. (1970) 1991.
Berger, Peter. A Market Model for the Analysis of Ecumenicity. Social Research 30/2. 1963,
s. 75–90.
Berger, Peter. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. Doubleday: Garden City, New York 1967.
Berger, Peter L. A Far Glory. The Quest for Faith in an Age of Credulity. Free Press: New
York 1992.
Berger, Peter L. Protestantism and the Quest for Certainty, The Christian Century, 26
August–2 September 2, 1998, s. 782–796.

176

Religiös förändring i norra Europa

Berger, Peter L. (red). The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World
Politics. William B. Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids 1999.
Berger, Peter L. Postscript, i Woodhead, Linda –Heelas, Paul – Martin, David (red). Peter
Berger and the Study of Religion. Routledge: London 2001, s. 189–198.
Berger, Peter – Luckmann, Thomas. The Social Construction of Reality. Doubleday: Garden
City, N.Y. 1966.
Berger, Teresa (red). Dissident Daughters. Feminist Liturgies in Global Context. Westminster John Knox Press: Louisville, Kentucky 2001.
Bergmann, Sigurd. Gud i funktion. En orientering i den kontextuella teologin. Verbum:
Stockholm 1997.
Bexell, Oloph. Kyrkligheter i Svenska kyrkan, i Borgehammar, Stephan (red). Kyrkans liv.
Introduktion till kyrkovetenskapen. Andra omarbetade utgåvan. Verbum: Stockholm
1993.
Bexell, Oloph. Sveriges kyrkohistoria. Nr 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid.
Verbum: Stockholm 2003.
Beyer, Peter. Religion and Globalization. SAGE Publications: London 1994.
Björk, Nina. Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön. Wahlström & Widstrand:
Stockholm 1999.
Björklund, Jörgen. Tillväxt och differentiering. Näringslivet 1870–1940, i Tedebrand, LarsGöran. Sundsvalls historia, del II. Sundsvall 1997, s. 7–65.
Blückert, Kjell. The Church as Nation. A Study in Ecclesiology and Nationhood. Diss. Lang:
Frankfurt am Main 2000.
Bóasdóttir, Sólveig Anna. Violence, power, and justice. A feminist contribution to Christian
sexual ethics. Uppsala Studies in Social Ethics 20. Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala 1998.
Borchorst, Annette – Siim, Birte. The Women-friendly Welfare States Revisited, Nordic
Journal of Women’s Studies (NORA) 2/2002, vol 10, s. 90–98.
Bordieu, Pierre. Kultursociologiska texter. Brutus Östlings Bokförlag Symposion: Stockholm
1993.
Botvar, Pål Ketil. Kristen tro i Norden. Privatisering og svekkelse av religiöse dogmer, i
Gustafsson, Göran – Pettersson, Thorleif (red). Folkkyrkor och religiös pluralism – den
nordiska religiösa modellen. Verbum: Stockholm 2000, s. 74–96.
Botvar, Pål Ketil. Tro uten tilhörighet, tilhörighet utan tro. De nordiske folkkirkerne og den
religiöse pluralismen, i Winsnes, Ole Gunnar (red). Tallenes tale 2000. Perspektiver på
statistikk og kirke. KIFO-rapport nr 14. Tapir forlag: Trondheim 2001, s. 11–40.
Brodd, Sven-Erik. Från ecklesiologi till diakonal praxis. Tro & Tanke 1992:10. Svenska
kyrkans forskningsråd: Uppsala 1992.
Brodd, Sven-Erik. Ecklesiologi och ecklesialitet. Kyrkovetenskap ur dagens uppsalaperspektiv, i Bexell, Oloph (red). Kyrkovetenskapliga forskningslinjer. Studentlitteratur: Lund
1996, s. 105–125.
Brodd, Sven-Erik. The Deacon in the Church of Sweden, i Borgegård, Gunnel – Hall,
Christine (red). The Ministry of the Deacon. 1. Anglican-Lutheran Perspectives. Nordiska Ekumeniska rådet: Uppsala 1999, s. 97–140.
Brodd, Sven-Erik. Ecklesiologi. Tankar kring en term på modet, i Aggedal, J.-O. – Andrén,
C.-G. – Evertsson, A. J. (red). Kyrka–Universitet–Skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven-Åke Selander. Religio 52. Lunds universitet: Lund 2000, s. 221–
243.
Brodd, Sven-Erik. Från teologiskt systembyggande till pragmatisk teologi: Den teologiska
utvecklingen i Sverige efter andra världskriget, i Schjørring, Jens Holger (red). Nordiske
folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter 1945. Aarhus universitetsförlag: Aarhus 2001, s. 455–469.

Referenser

177

Brohed, Ingemar. Einar Billing och ’den religiöst motiverade folkkyrkan’, i Ahlstrand, Kajsa
et al. Kyrkan–folket. Tro & Tanke 1996:8. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala
1996, s. 9–20.
Bromander, Jonas. Rör inte vår kyrka. Några kyrkliga traditionsbärares berättelser om
kyrkorummet. Tro & Tanke 1998:7. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1998.
Bromander, Jonas. Stiftssammanställning av Svenska kyrkans statistik 1998, Tro & Tanke
1999:5. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1999, s. 87–104.
Bromander, Jonas. Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska kyrkan,
som de uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister (Room for Voices.
Sociological Analyses of the Music Life of the Church of Sweden, as Experienced by
Church Musicians, Choir Members and Church Visitors). Verbum: Stockholm 2002.
Bromander, Jonas. Utträden som utmanar. Analys av de processer som leder till utträde ur
Svenska kyrkan. Svenska kyrkans utredningar 2003:2: Uppsala 2003.
Bruce, Steve. From Cathedrals to Cults. Religion in the Modern World. Oxford University
Press: Oxford 1996.
Bäckström, Anders. Religion som yrke. En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut. Verbum: Stockholm 1983.
Bäckström, Anders. Från institution till rörelse. En studie av Svenska kyrkan igår, idag och i
morgon. Religion och samhälle 1989:12. Religionssociologiska institutet: Stockholm
1989.
Bäckström, Anders. Den meningsfulla gudstjänsten. En explorativ studie av den svenska
gudstjänstens behovsrelatering. Religionssociologiska skrifter nr 1. Teologiska institutionen, Uppsala universitet: Uppsala 1990.
Bäckström, Anders. Londonsvenskarna och kyrkan. En studie av kulturupplevelser. Svenska
kyrkans församlingsnämnd. Uppsala 1995:3: Uppsala 1995.
Bäckström, Anders. Diakoni mellan kyrka och samhälle, Diakoni och diakonat i dagens
Europa. Samariterhemmets skriftserie 1996:1: Uppsala 1996.
Bäckström, Anders (red). Livsåskådning och kyrkobyggnad. En studie av attityder i Göteborg och Malmö. Tro & Tanke 1997:4. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1997.
Bäckström, Anders. När tros- och värderingsbilder förändras. En analys av nattvards- och
husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890 (When Beliefs and Values
Change. An immanent analysis of the development of communion practices and parish
catechetical meetings in the Sundsvall region 1805–1890). Verbum: Stockholm 1999a.
Bäckström, Anders (red). Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och
staten år 2000 (From State Church to Free Folk Church. A Sociology of Religion,
Service Theoretical and Theological Analysis in the face of Disestablishment between
the Church of Sweden and the State in the year 2000). Projektbeskrivning (Project
Discription). Verbum: Stockholm 1999b.
Bäckström, Anders. De kyrkliga handlingarna som ram, relation och välbefinnande, i
Gustafsson, Göran – Pettersson, Thorleif (red). Folkkyrkor och religiös pluralism – den
nordiska religiösa modellen. Verbum: Stockholm 2000a, s. 134–171.
Bäckström, Anders. Att färdas väl – om frivillighetens dimensioner. Temabok nr 1/2000
Diakonistiftelsen Samariterhemmet, Uppsala: Uppsala 2000b, s. 5–15.
Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur (The Church of
Sweden as a Welfare Provider in a Global Culture). Verbum: Stockholm 2001a.
Bäckström, Anders. Religious Leadership in the 21st Century. An Assessment of Beliefs and
Training Needs, i Hansson, Per (red). Education for Ministry in the Church of Sweden.
Tro & Tanke 2001:7. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 2001b, s. 11–40.
Bäckström, Anders. Att definiera religion i en senmodern kultur, i Dahlgren, Curt –
Hamberg, Eva M. – Pettersson, Thorleif. Religion och sociologi. Ett fruktbart möte.
Festskrift till Göran Gustafsson. Religio 55. Skrifter utgivna av Teologiska institutionen: Lund 2002, s. 79–95.

178

Religiös förändring i norra Europa

Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som social aktör i en senmodern tid, Tillräckligt mänsklig. Årsbok för krisen humanism och samhällssyn, 2003, s. 33–44.
Bäckström, Anders. The Church in a New Century, i Winsnes, Ole Gunnar (red). Contemporary religion and church. A Nordic perspective. Tapir: Trondheim 2004, s. 81–99.
Bäckström, Anders – Bromander, Jonas. Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet. En
undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska samhället. Svenska kyrkans utredningar 1995:5: Uppsala 1995.
Bäckström, Anders et al. För att tjäna. En studie av diakoniuppfattningar bland kyrkliga
befattningshavare. Svenska kyrkans utredningar 1994:1. Uppsala 1994a.
Bäckström, Anders et al. I ordets tjänst. En profilundersökning av Härnösand stifts präster.
Härnösands stift: Härnösand 1994b.
Carlsson, Sten – Rosén, Jerker. Svensk historia del II. Fjärde upplagan. Svenska bokförlaget:
Stockholm 1980.
Carroll, Jackson W. As One with Authority. Reflective Leadership in Ministry. Westminster/John Knox Press: Louisville, Kentucky 1991.
Casanova, José. Public Religions in the Modern World. The University of Chicago Press:
Chicago 1994.
Castells, Manuel. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of
the Network Society. Blackwell Publishers: Oxford 1996.
Castells, Manuel. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume II: The
Power of Identity. Blackwell Publishers: Oxford 1997.
Castells, Manuel. The Information Age. Economy, Society and Culture. Volume III: End of
Millennium. Blackwell Publishers: Oxford 1998.
Castells, Manuel. The Rise of the Fourth World, i Held, D. – McGrew, A. (red). The Transformations Reader. An Introduction to Globalization Debate. Polity Press: Oxford 2000,
s. 348–354.
Castells, Manuel. The Internet Galaxy – Reflections on the Internet, Business and Society.
Oxford University Press: Oxford 2001.
Castles, Francis. On Religion and Public Policy. Does Catholicism Make a Difference?,
Paper presented at SCASSS 1994. Uppsala 1994.
Chupungco, Anscar J. Two Methods of Liturgical Inculturation, i Stauffer, Anita (red).
Christian Worship: Unity in Cultural Diversity. LWF Studies 1/1996, Lutheran World
Federation: Genève 1996, s. 77–94.
Cipriani, Roberto. Diffused Religion and New Values in Italy, i Beckford, James A. –
Luckmann, Thomas (red). The Changing Face of Religion. Sage Studies in International
Sociology 37. Sage: London 1989, s. 24–28.
Cobb, John B. Jr. Liberation Theology and the Global Economy, i Rieger, Joerg. Liberating
the Future. God, Mamon and Theology. Fortress Press: Minneapolis 1998.
Cox, Harvey. Fire from Heaven. MA Addison-Wesley: Reading 1995.
Crosby, L. A. – Evans, K. R. – Cowles, D., Relationship Quality in Services Selling: An
Interpersonal Influence Perspective, Journal of Marketing, 1990 Vol 54, July, s. 68–81.
Dahlgren, Bengt. Lokalt och socialt. Om frivillighetens betydelse för platsers utveckling, i
Starrin, Bengt – Svensson, Ronny. Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och hopp.
Boréa: Umeå 1998, s. 117–127.
Dahlkvist, Mats. ”Det civila samhället” i samhällsteori och samhällsdebatt. En kritisk analys,
i Trägårdh, Lars (red). Civilt samhälle kontra offentlig sektor. SNS Förlag: Stockholm
1995.
Dahlström, Edmund. Debatten om kön och familj under svensk efterkrigstid, i Acker, Joan et
al. Kvinnors och mäns liv och arbete. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle: Stockholm 1992.
Daiber, Karl-Fritz. Religion in Kirche und Gesellschaft. Theologische und soziologische
Studien zur Präsenz von Religion in der gegenwärtigen Kultur. Kohlhammer: Stuttgart
1997.

Referenser

179

Daly, Mary. The church and the second sex. Harper Colophon: New York 1975.
Daun, Åke. Swedish Mentality. The Pennsylvania State University Press: University Park
Pennsylvania 1996.
Davie, Grace. You’ll never walk alone – Liverpool’s 23rd Psalm, i Reader, I. – Walter, T.
(red). Pilgrimage in Popular Culture. Macmillan: London 1992.
Davie, Grace. Religion in Britain since 1945. Believing without belonging. Blackwell:
Oxford 1994.
Davie, Grace. Religion and Modernity: The Work of Danièle Hervieu-Léger, i Flanagan, K. –
Jupp, P. C. (red). Postmodernity, Sociology and Religion. MacMillan Press Ltd: London
1996, s. 101–117.
Davie, Grace. Europe. The Exception that Proves the Rule, i Berger, Peter L. (red). The
Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. William B.
Eerdmans Publishing Company: Grand Rapids 1999.
Davie, Grace. Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford University Press:
Oxford 2000.
Davie, Grace. The persistence of institutional religion in modern Europe, i Woodhead, Linda
– Heelas, Paul – Martin, David (red). Peter Berger and the Study of Religion. Routledge:
London 2001, s. 101–111.
Davie, Grace. Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World.
Darton, Longman and Todd Ltd: London 2002.
Davie, Grace – Ahern, Geoffrey. Inner city God. Hodder & Stoughton: London 1987.
Davies, Douglas. Quality Places for Quality Time. Department of Theology, University of
Nottingham: Nottingham 1994.
Davies, Douglas. Death, Ritual and Belief. The Rhetoric of Funerary Rites. Cassell: London
1997.
Davies, Douglas. Diana and the British Way of Death, Svensk kyrkotidning 7/1999, s. 77–83.
Davies, Douglas. The Mormon Culture of Salvation. Force, Grace and Glory. Ashgate:
Aldershot 2000.
Dawson, Lorne. Researching Religion in Cyberspace: Issues and Strategies, i Hadden,
Jeffrey K.– Cowan, Douglas, E. Religion and the Internet: research prospects and
promises. New York 2000.
DeMarinis, Valerie. Psychological Function and Consequences of Religious Ritual Experience, i Wikström, Owe. Rit, symbol och verklighet. Tro & Tanke 1994:6. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1994, s. 11–20.
DeMarinis, Valerie. Pastoral Care, Existential Health, and Existential Epidemiology. A
Swedish postmodern case study. Verbum: Stockholm 2003.
Denvall, Verner et al. Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid. Boréa förlag:
Umeå 1997.
Dobbelaere, Karel. Secularization. A Multi-dimensional Concept, Current Sociology, Vol 29,
Number 2. London 1981.
Dobbelaere, Karel. Secularization: An Analysis at Three Levels. New Edition. Peter Lang:
Brussels 2002.
Driver, Tom F. The Magic of Ritual. Our Need for Liberating Rites that Transform Our Lives
& Our Communities. HarperCollins Publishers: San Francisco 1991.
Durkheim, Émile. Suicide: A Study in Sociology. Routledge & Kegan Paul: London (1897)
1987.
Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. The Free Press: New York
(1912) 1995.
Durkheim, Émile. The Division of Labour in Society. Macmillan: New York 1984.
Eckerdal, Lars. Om Svenska kyrkan som trossamfund. Svenska kyrkans beteckning, bestämning och benämning i svensk lagstiftning, Kyrkohistorisk årsskrift 1988. Uppsala 1988.
Edqvist, Gunnar. Kyrka och stat i ett nordiskt perspektiv, Svensk Kyrkotidning 29–30/1997,
s. 363–367.

180

Religiös förändring i norra Europa

Edvardsson, Bo. Tjänsteutveckling – en referensram, i Olsen, Morten J. S. (red). Att utveckla
och styra tjänsteverksamhet. Forskningsrapport 93:3, Centrum för tjänsteforskning,
Högskolan i Karlstad. Karlstad 1993, s. 34–61.
Edvardsson, Bo. Tjänsteutveckling med inbyggd kvalitet. Forskningsrapport 96:9, Samhällsvetenskap, Högskolan i Karlstad 1996.
Eisenstadt, Shmuel. Multiple Modernities, Daedalus. Journal of the American Academy of
Arts and Sciences. Winter 2000, s. 1–29.
Ekstrand, Thomas. Max Weber in a Theological Perspective. Peeters: Leuven 2000.
Ekstrand, Thomas. Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka
till fri folkkyrka (The Limits of the Folk Church. A Theological Analysis of the Transition from State Church to Free Folk Church). Verbum: Stockholm 2002.
Ekstrand, Thomas – Martinson, Mattias. Tro och tvivel. Systematiska reflektioner över
kristen tro. Studentlitteratur: Lund 2004.
Engberg, Jan. Folkrörelserna i välfärdssamhället. Statsvetenskapliga institutionen, Umeå
universitet. Umeå 1986.
Engvall, Urban (red). Gemensamt hushåll. Svenska kyrkans roll i den sociala ekonomin. Mitt
i församlingen: Uppsala 2002.
Enochsson, Ernst. Den kyrkliga seden med särskild hänsyn till Västerås stift. Västerås stift:
Falun 1949.
Eriksson, Anne-Louise. The Meaning of Gender in Theology. Problems and Possibilities.
Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Women’s Studies. A. Women in Religion 6.
Almqvist & Wiksell International: Stockholm 1995.
Eriksson, Anne-Louise. Gud i en postmodern tid. En feministisk reflektion om teologisk
flerstämmighet, Svensk Teologisk kvartalskrift 2000/4, årgång 76, s. 179–187.
Eriksson, Anne-Louise (red). Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka
och teologi. Working Papers in Theology 2. Uppsala University, Department of
Theology: Uppsala 2002.
Eriksson, Anne-Louise. Vara kyrka med teologisk oenighet, Svensk kyrkotidning 17/2003,
s. 209–215.
Eriksson, Anne-Louise (red). Tolkning för livet – åtta teologer om bibelns auktoritet.
Verbum: Stockholm 2004.
Eriksson, Catharina – Eriksson Baaz, Maria – Thörn, Håkan (red). Globaliseringens kulturer.
Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa:
Falun 1999.
Esping-Andersen, Gösta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press: Cambridge
1990.
Ester, Peter – Halman, Loek – de Moor, Ruud (red). The Individualizing Society: Value
Change in Europe and North America. Tilburg University Press: Tilburg 1994.
European Identity, Welfare State and Religion(s). Report of Research, European Commission
DGXII, After Militancy, the Volunteer beyond the Secularization. Angeli: Milano 2001.
Featherstone, Mike (red). Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. SAGE
Publications: London 1990.
Freire, Paolo. Utbildning för befrielse. Gummessons Bokförlag: Stockholm 1975.
From State Church to Free Folk Church. A Sociology of Religion, Service Theoretical and
Theological Analysis in the Face of Disestablishment between the Church of Sweden
and the State in the year 2000. Project Description. Verbum: Stockholm 1999.
Fulkerson, Mary McClintock. Changing the Subject. Women’s Discourses and Feminist
Theology. Fortress Press: Minneapolis 1994.
Furseth, Inger – Repstad, Pål. Innføring i religionssociologi. Universitetsforlaget: Oslo 2003.
Fädernas kyrkor – till varje pris?, Diskussionsbetänkande avgivet av 1990 års kyrkobyggnadsutredning. Svenska kyrkans centralstyrelse: Uppsala 1992.
Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens Peking 4–15 september 1995. Aktstycken utgivna av Utrikesdepartementet. Ny serie II:51. Utrikesdepartementet: Stockholm 1996.

Referenser

181

Gaskin, Katharine – Smith, Justin Davis. A New Civic Europe?, Volunteer Center UK:
London 1995.
Geertz, Clifford. Religion as a Cultural System, i Geertz, Clifford. The Interpretation of
Cultures. Basic Books: New York 1973.
Gellerstam, Göran. Från fattigvård till församlingsvård. Utvecklingslinjer inom fattigvård
och diakoni i Sverige 1871 – omkring 1895. Licentiatavhandling vid Lunds universitet:
Lund 1971.
van Gennep, Arnold. The Rites of Passage. University of Chicago Press: Chicago 1960.
Gerhardsson, Birger – Persson, Per Erik. Kyrkans bekännelsefråga. Liber förlag: Malmö
1985.
Gerle, Elisabeth. In Search of a Global Ethics: Theological, Political, and Feminist Perspectives based on a Critical Analysis of JPIC and WOMP. Lund studies in ethics and
theology 2. Lund University Press:: Lund/Chartwell-Bratt: Bromley 1995.
Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Polity Press: Cambridge 1990.
Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age.
Polity Press: Cambridge 1991.
Giddens, Anthony. Sociology. Polity Press: Cambridge 1993.
Giddens, Anthony. The Third Way – The Renewal of Social Democracy. Polity Press:
Cambridge 1998.
Giddens, Anthony. The Globalizing Modernity, i Held, David – McGrew, Anthony (red).
The global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate. Polity
Press: Cambridge 2000, s. 92–98.
Globalisering. Statens Offentliga Utredningar 1999: 83. Demokratiutredningens forskarvolym IX. Fakta information: Stockholm 1999.
Grunnan, Per-Anders. Stora befrielsen från kristen tro: vad betyder Bibeln och bekännelsen
idag?, Lutherstiftelsens förlag: Göteborg 1999.
Grönroos, Christian. Service Management. Ledning, strategi och marknadsföring i Servicekonkurrens. ISL Förlag: Göteborg 1992.
Guldbrandzén, Tony – Lundberg, Lars-Åke. Handbok i församlingsstrategi. Bokförlaget
Origo: Stockholm 1991.
Gullestad, Marianne. The Art of Social Relations. Essays on Culture, Social Action and
Everyday Life in Modern Norway. Scandinavian University Press: Oslo 1992.
Gustafsson, Berndt. Svenska folkets religion. Några ord till dess föraktare. Gummessons:
Falköping 1969.
Gustafsson, Göran. Religiös förändring i Norden 1930–1980. Liber förlag: Stockholm 1985.
Gustafsson, Göran (red). Religion och kyrka i fem nordiska städer. Liber: Malmö 1987.
Gustafsson, Göran. Marknadsutbudet bestämmer den religiösa aktiviteten: En religionssociologisk teori för 1990-talet?, Tro & Tanke 1994:9. Svenska kyrkans forskningsråd:
Uppsala 1994a, s. 29–52.
Gustafsson, Göran. Religious Change in the Five Scandinavian Countries, 1930–1980, i
Pettersson, Thorleif – Riis, Ole (red). Scandinavian Values: Religion and Morality in the
Nordic Countries. Almqvist & Wiksell International: Stockholm 1994b, s. 11–57.
Gustafsson, Göran. Svenska folket, Estonia och religionen, i Ahlin, Lars – Gustafsson,
Göran. Två undersökningar om Estonia och religionen. Religionssociologiska studier, nr
1. Lunds universitet: Lund 1995.
Gustafsson, Göran. Tro, samfund och samhälle. Sociologiska perspektiv. Libris: Örebro
1997.
Gustafsson, Göran. Den religiösa geografin, i Skog, Margareta. Det religiösa Sverige. Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring millennieskiftet. Libris: Örebro 2001,
s. 183–217.
Gustafsson, Göran – Pettersson, Thorleif (red). Folkkyrkor och religiös pluralism – den
nordiska religiösa modellen (Folk Churches and Religious Pluralism. The Nordic
Religious Model). Verbum: Stockholm 2000.

182

Religiös förändring i norra Europa

Gustafsson, Johanna. Kyrka och kön. Om könskonstruktioner i Svenska kyrkan 1945–1985.
Bruno Östlings bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag 2001.
Gustavsson, Bengt Ove – Kullvén Håkan – Larsson Patrik. Tjänstekvalitet – för kund,
anställd och ledning. Liber ekonomi: Malmö 1997.
Habermann, Ulla. Av hjärtats godhet, i Frivillighet – en rörelse i tiden. Temabok nr 1/2000.
Diakonistiftelsen Samariterhemmet: Uppsala 2000, s. 21–27.
Habermann, Ulla. En postmoderne helgen? Om motiver til frivillighed. Socialhögskolan/Lunds universitet: Lund 2001.
Habermas, Jürgen. Det modernas normativa halt, i Löfgren, M. – Molander, A. (red). Postmoderna tider. Norstedts: Stockholm 1986.
Hacking, Ian. The social construction of what?, Harvard University Press: Cambridge 1999.
Hall, Stuart. The West and the Rest: Discourse and Power, i Hall, Stuart – Gieben, Bram
(red). Formations of Modernity. Polity Press: Cambridge 1992, s. 275–331.
Hall, Stuart – Held, David – McGrew, Tony (red). Modernity and its Futures. Polity Press:
Cambridge 1992.
Halman, Loek. Scandinavian Values: How Special Are They?, i Pettersson, Thorleif – Riis,
Ole (red). Scandinavian Values: Religion and Morality in the Nordic Countries.
Almqvist & Wiksell International: Stockholm 1994, s. 59–84.
Halman, Loek – Pettersson, Thorleif. The Shifting Sources of Morality: From Religion to
Post-Materialism, i Halman, L. – Nevitte, N. (red). Political Value Change in Western
Democracies. Integration, Values, Identification, and Participation. Tilburg University
Press: Tilburg 1996.
Halman, Loek – Pettersson, Thorleif. Globalization and Patterns of Religious Belief Systems,
i Halman, Loek – Riis, Ole. Religion in secularizing society. The European Religion at
the end of the 20th century. Tilburg University Press: Tilburg 1999, s. 153–171.
Hamberg, Eva M. Religiös tro och religiöst engagemang: En analys av material från projektet Livsåskådningar i Sverige. Religionssociologiska institutet: Stockholm 1988.
Hamberg, Eva M. Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in
Contemporary Sweden. Acta Universitatis Upsaliensis. Psychologia et Sociologia
Religionum nr 4/1990: Uppsala 1990.
Hamberg, Eva M. Kvinnor och män som bibelläsare. Tro & Tanke 1992:2. Svenska kyrkans
forskningsråd: Uppsala 1992.
Hammar, Anna Karin. Globalisering – ett problem för kyrkan. Tro & Tanke 2000:7. Svenska
kyrkans forskningsråd: Uppsala 2000.
Hammar, Hans Börje. Personlighet och samfund. J. A. Eklund och hans tillflöden. Verbum:
Stockholm 1971.
Hammar, Inger. Religion och emancipation. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt
om kvinnans kallelse ca 1860–1900. Carlssons: Stockholm 1999.
Hammer, Olav. På spaning efter helheten, New Age en ny folktro?, Wahlström & Widstrand:
Stockholm 1997.
Hanesch, Walter – Krase, Peter – Bäcker, Gerhard. Armut und Ungleichheit in Deutschland.
Der neue Armutsbericht der Hans-Böckler-Stiftung, des DGB und des Paritätichen
Wohlfahrtsverbanden. Rowohlt: Reinbeck bei Hamburg 2000.
Hannerz, Ulf. Transnational Connections. Culture, people, places. Routledge: London 1996.
Hansson, Per. Jämställdhet i Svenska kyrkan. Tre empiriska studier. Religion och Samhälle
nr 83. Tro & Tanke 1993:2. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1993.
Hansson, Per. Kyrkoherdars arbetsvillkor. Tro & Tanke 1996:1. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1996.
Hansson, Per (red). Church Leadership. Tro & Tanke 1997:6. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1997.
Hansson, Per. Svenska kyrkans organisationskultur (Organisational Culture in the Church of
Sweden). Verbum: Stockholm 2002.

Referenser

183

Hansson, Per – Hedin, Elisabeth. Mediabilden av kyrkan i samband med Estonias förlisning
– de två första veckorna efter katastrofen. Imedia AB: december 1994.
Hartman, Hans – Cederlöf, Stefan. Handbok till Befrielsen. Verbum förlag: Stockholm 1993.
Harvey, David. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural
Change. Blackwell: Cambridge 1990.
Hedenius, Ingmar. Tro och vetande. Bonniers: Stockholm 1949.
Heelas, Paul. Detraditionalization and its Rivals, i Heelas, Paul – Lash, Scott – Morris, Paul.
Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity. Blackwell: Oxford
1996, s. 1–20.
Heelas, Paul. Introduction: on differentiation and dedifferentiation, i Heelas, Paul (red).
Religion, Modernity and Postmodernity. Blackwell: London 1998, s. 1–18.
Held, David. The Development of the Modern State, i Hall, Stuart – Gieben, Bram (red).
Formations of Modernity. Polity Press: Cambridge 1992, s. 71–125.
Held, David – McGrew, Anthony – Goldblatt, David – Perraton, Jonathan. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. Polity Press: Cambridge 1999.
Held, David – McGrew, Anthony (red). The global Transformations Reader. An Introduction
to the Globalization Debate. Polity Press: Cambridge 2000.
Held, David – McGrew, Anthony. Globalization/Anti-globalization. Polity Press: Cambridge
2002.
Hellman, Eva – Hallencreutz, Carl Fredrik – Westerlund, David. ”Fundamentalism” och
religionspolitik – en inledande probleminventering, i Sekularism ifrågasatt. ”Fundamentalism” och religionspolitik i jämförande perspektiv. Tro & Tanke 1992:6. Svenska
kyrkans forskningsråd: Uppsala 1992, s. 11–36.
Herbert, David. Religion and Civil Society. Rethinking Public Religion in the Contemporary
World. Ashgate: Aldershot 2003.
Herlitz, Ulla. Bygdens organisering, i Amnå, Erik – Bennich-Björkman, Li. Civilsamhället,
Statens Offentliga Utredningar 1999:84: Stockholm 1999, s. 381–423.
Herlitz, Ulla. Platsideologi. Bygderörelsen och demokratiska perspektiv i det postindustriella
samhället. Institutet för regional forskning, 119. Fritzes: Stockholm 2000.
Hernes, Helga Maria. Welfare State and Women Power. Essays in State Feminism.
Norwegian University Press: Oslo 1987.
Hervieu-Léger, Danièle. Is the Notion of Secularization Still Relevant in Order to Appreciate
the Evolution in the Religious Field in Europe?, Paper presented at the Conference
”Secularized Europe: The Great Exception”? in Rotterdam March 4–6 1994.
Hervieu-Léger, Danièle. Religion as a Chain of Memory. Cambridge: Polity Press 2000.
Hervieu-Léger, Danièle. Some configurations of religion in a time of voluntarism and
globalization, Journal for Church, Religion and Society 1/2003.
Hirdman, Yvonne. Genussystemet- reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift 3. 1988, s. 49–63.
Hirdman, Yvonne. Genussystemet, i Pettersson, Olof. Demokrati och makt i Sverige. Statens
Offentliga Utredningar 1990:44, s. 73–116.
Hirdman, Yvonne. Kvinnorna i välfärdsstaten Sverige 1930–1990, i Hirdman, Yvonne.
Kvinnohistoria. Om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Utbildningsradion:
Stockholm 1992, s. 203–218.
Hirdman, Yvonne. Med kluven tunga. LO och genusordningen. Atlas: Stockholm 1998.
Hirdman, Yvonne. Om genuskontrakt, i Häften för kritiska studier 33/2, 2000, s. 28–38.
Hirst, Paul – Thompson, Grahame. Globalization in Question. The International Economy
and the Possibilities of Governance. Second Edition. Polity Press: Cambridge 1999.
Hjortskull, Karl-Anders. Från kärleksverksamhet till läkande miljö. Diakonins ställning i
kyrka och samhälle 1951–1975. CWK Gleerup: Växjö 1981.
Homosexuella i kyrkan. Ett Svenska kyrkans samtalsdokument. Uppsala: Svenska kyrkan/Älvsjö: Sensus studieförbund 2003.

184

Religiös förändring i norra Europa

Hoogvelt, Ankie. Globalization and the Postcolonial World. The New Political Economy of
Development. Second Edition, Substantially Revised and Updated. Pulgrave: London
2001.
Højrup, Thomas. Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering. Institut for europeisk
folkelivsforskning og statens byggeforskningsinstitut: Köpenhavn 1983.
Iannaccone, Laurence R. Introduction to the Economics of Religion, Journal of Economic
Literature 36, 1998, s. 1465–1496.
Idéer om välfärd. Tidens idéserie volym 2. Borgå 1990.
Ingelstam, Lars. Ekonomi för en ny tid. Carlsson bokförlag: Stockholm 1995.
Ingelstam, Lars. En krympt agenda? Demokratins villkor i globaliseringens tid, i Amnå, Erik
– Brink, Anna. Globalisering, Statens Offentliga Utredningar 1999:83, Stockholm 1999
s. 103–135.
Inglehart, Ronald. The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles among
Western Publics. Princeton University Press: Princeton, New Jersey 1977.
Inglehart, Ronald. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton University Press:
Princeton, New Jersey 1990.
Inglehart, Ronald. Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political
Change in 43 Societies. Princeton University Press: Princeton 1997.
Inglehart, Ronald – Baker, Wayne. Modernization, Cultural Change and the Persistence of
Traditional Values, American Sociological Review, 65/1, 2000, s. 19–51.
Inglehart, Ronald – Norris, Pippa. Rising Tide. Gender Equality and Cultural Change around
the World. Cambridge University Press: Cambridge 2003.
Irwin, Kevin W. Context and text. Method in Liturgical Theology. Liturgical Press: Collegeville, Minnesota 1994.
Iverson, Yngve. Tro verksam i kärlek. En bok om Ersta. Verbum: Stockholm 1988.
Jacobson, Michael F. – Mazur, Laurie Ann. Marketing madness, a survival Guide for a
consumer society. Westwiew Press: Boulder 1995.
Jagodzinski, Wolfgang and Dobbelaere, Karel. Religious and ethical pluralism, i Van Deth,
J. W. – Scarbrough, E. The Impact of Values. Oxford University Press: Oxford 1995.
Jansson, Torkel. Adertonhundratalets associationer. Forskning och problem kring ett
sprängfullt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två
samhällsformer c:a 1800–1870. Almqvist & Wiksell: Stockholm 1985.
Jarl, Ann-Cathrin. Women and Economic Justice. Ethics in Feminist Liberation Theology
and Feminist Ethics. Uppsala Studies in Social Ethics 25. Acta Universitatis
Upsaliensis: Uppsala 2000. Also published as In justice. Women and Global Economics.
Fortress Press: Minneapolis: 2003.
Jeanrond, Werner G. Theological Hermeneutics. Development and Significance. SCM Press:
London 1994.
Jeanrond, Werner G. Teologiska reflexioner 1, Guds närvaro. Arcus: Lund 1998.
Jeanrond, Werner G. Teologiska reflexioner 2, Gudstro. Arcus: Lund 2001.
Jeffner, Anders. Livsåskådningar i Sverige. Teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Stencil: Uppsala 1987.
Jenkins, Philip. The next Christendom. The coming of global Christianity. Oxford University
Press: New York 2002.
Jeppsson Grassman, Eva – Svedberg, Lars. Frivilligt socialt arbete i Sverige – både mer och
mindre, i Amnå, Erik (red). Medmänsklighet att hyra. Åtta forskare om ideell verksamhet. Libris: Örebro 1995, s. 81–118.
Jeppsson Grassman, Eva. Third age volunteering in Sweden. Sköndalsinstitutets skriftserie nr
2/1994: Stockholm 1994.
Jeppsson Grassman, Eva. För andra och för mig. Det frivilliga arbetets innebörder. Sköndalsinstitutets skriftserie nr 8/1997: Stockholm 1997.
Jeppsson Grassman, Eva. Socialt arbete i församlingens hägn (Social Work in the Parish).
Verbum: Stockholm 2001.

Referenser

185

Jeppsson Grassman, Eva – Svedberg, Lars. Medborgarskapets gestaltningar. Insatser i och
utanför föreningslivet, i Amnå, Erik – Bennich-Björkman, Li. Civilsamhället, Statens
Offentliga Utredningar 1999:84, Stockholm 1999, s. 121–180.
Johansson, Mats. Arbetsförhållanden och solidaritet, i Åberg, Rune (red.), Industrisamhälle i
omvandling. Carlssons: Stockholm 1990.
Johansson, Egil. Kyrkoböckerna berättar. Liber: Stockholm 1983.
Johansson, Egil. Kyrka och skola till omkring år 1870, i Tedebrand, Lars-Göran. Sundsvalls
historia, del II: Sundsvall 1997a, s. 261–281.
Johansson, Egil. Kris och förnyelse. Kyrkolivet sedan 1870-talet, i Tedebrand, Lars-Göran.
Sundsvalls historia, del III: Sundsvall 1997b, s. 393–431.
Johansson, Egil. Women and the Tradition of Reading Around 1700: Examples from Sweden
and Germany, i Lindmark, Daniel (red). Alphabeta Varia. Orality, Reading and Writing
in the History of Literacy. Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of
his 65th Birthday, March 24, 1998. Dept. of Religious Studies: Umeå 1998, s. 131–148.
Johansson, Sten. Om levnadsnivåundersökningen. Allmänna Förlaget: Stockholm 1970.
Johnson, Elizabeth A. She Who Is. The Mystery of God in Feminist Theological Discourse.
Crossroad: New York 1992.
Jonsson, Stig – Hagström, Annika. En bro över mörka vatten. Om människorna bakom
rubrikerna (femte upplagan). Cordia: Stockholm 1997.
Kallenberg, Kjell – Bråkenhielm, C.-R. – Larsson, G. Tro och värderingar i 90-talets
Sverige. Om samspelet livsåskådning, moral och hälsa. Libris: Örebro 1996.
Kautto, Mikko – Heikkilä, Matti – Hvinden, Björn – Marklund, Staffan – Plough, Niels (red).
Nordic Social Policy. Changing Welfare States. Routledge: London 1999.
Kautto, Mikko et al. (red). Nordic Welfare States in the European Context. Routledge;
London 2001.
Koivunen Bylund, Tuulikki. Frukta icke, allenast tro. Ebba Boström och Samariterhemmet
1882–1902. Bibliotheca Theologiae Practicae no 52: Uppsala 1994.
Kristensson Uggla, Bengt. Kommunikation på bristningsgränsen: en studie i Paul Ricoeurs
projekt. Moderna franska tänkare 19. Brutus Östlings bokförlag: Stockholm/Stehag
1994.
Kristensson Uggla, Bengt. Slaget om verkligheten. Filosofi – omvärldsanalys – tolkning.
Brutus Östlings bokförlag: Stockholm/Stehag 2002.
Kyrkans utbildning, förutsättningar och principer. Ett arbetsmaterial utgivet av Svenska
Kyrkans Utbildningsnämnd. Skeab: Stockholm 1978.
Kyrkoordning med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Verbum: Stockholm 1999.
Källstad, Thorvald – Ejerfeldt, Lennart – Straarup, Jørgen. Religiösa reaktioner på Olof
Palmes död. Religion och samhälle 1986:10. Religionssociologiska institutet: Stockholm
1986.
Lathrop, Gordon. Holy Things. A Liturgical Theology. Fortress Press: Minneapolis 1993.
Leis, Annette. Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem. En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland (The Role of Church
Deacony within Two Welfare Systems. A Comparative Study of Two Diaconal Institutions in Sweden and Germany). Diss. Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies
nr 7/2004. Uppsala 2004.
Levenstam, Thorsten. Diakoni i välfärdssamhället. En handbok och inventering. Verbum:
Stockholm 1968.
Levenstam, Thorsten. Kyrklig diakoni och samhällets sociala omsorgsarbete omkring 1850–
1975. Svenska kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag: Stockholm 1981.
Liljander, Veronica – Strandvik, Tore. The nature of customer relationship in service. Service
Marketing and Management, 1995 No. 4, 141–167.
Lind, Hilda et al. (red). Befrielsen – Stora boken om kristen tro. Verbum: Stockholm 1993.
Lindberg, Erik. Det goda arvet. Om diakoni och frivilligt socialt arbete. Broderskaps förlag:
Stockholm 1993.

186

Religiös förändring i norra Europa

Lindqvist, Hans – Persson, Jan E. Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter, en analys och
kritik av den företagsekonomiska dialogen. Utgiven av författarna: Lund 1997.
Lindqvist, Kerstin – Sverkström, Lars (red). Handbok för begravning. Verbum: Stockholm
1987.
Living Letters. A Report of Visits to the Churches during the Ecumenical Decade – Churches
in Solidarity with Women. WCC Publications: Genève 1997.
Lorentzon, Håkon. Frivillighetens integrasjon. Staten og de frivillige velferdsprodusentene.
Universitetsförlaget: Oslo 1994.
Luckmann, Thomas. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society.
MacMillan: New York 1967.
Luhmann, Niklas. Funktion der Religion. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977.
Luhmann, Niklas. The Differentiation of Society. Columbia University: New York 1982.
Lundblad, Niklas. Framtidsforskarna om framtiden – en jämförande studie. IPF rapport nr
29, december. Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF: Uppsala 1994.
Lundblad, Niklas. Spanarna på Future Street – Let’s not be too careful out there! IPF rapport
nr 36, november. Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF: Uppsala 1996.
Lundborg, Johan. När ateismen erövrade Sverige. Ingemar Hedenius och debatten kring tro
och vetande. Nya Doxa: Nora 2002.
Lundin, Ingvar – Jonasson, Jan. Estonia – en kartläggning av Sveriges Radios agerande i
samband med m/s Estonia förlisning onsdagen den 28 september 1994. 1994-11-29.
Sveriges Radios styrelse: Stockholm 1994.
Lundkvist, Sven. Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–1920. Studia Historica
Upsaliensis no 85: Stockholm 1977.
Lundström, Tommy. Staten och det frivilliga sociala arbetet i Sverige. Sköndalsinstitutets
särtrycksserie nr 2/1995: Stockholm 1995.
Lundström, Tommy. Den ideella sektorns historia, i Wijkström, Filip – Lundström, Tommy.
Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Sober förlag: Stockholm
2002, s. 109–152.
Lundström, Tommy. Den ideella sektorn, staten och politiken, i Wijkström, Filip –
Lundström, Tommy. Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Sober
förlag: Stockholm 2002, s. 199–230.
Lundström, Tommy – Wijkström, Filip. Från röst till service? Den svenska ideella sektorn i
förändring. Sköndalsinstitutets skriftserie nr 4/1995: Stockholm 1995.
Lyon, David. Postmodernity. Open University Press: London 1994.
Lyon, David. Religion and the Postmodern: Old problems, New Prospects, i Flanagan, K. –
Jupp, P. C. (red). Postmodernity, Sociology and Religion. MacMillan Press LTD:
London 1996, s. 14–29.
Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition. Manchester University Press: London
1984.
Lövheim, Mia. Intersecting Identities: Young People, Religion, and Interaction on the Internet. Faculty of Theology, Uppsala university: Uppsala 2004.
Macquarrie, John. In Search of Deity. An Essay in Dialectical Theism. SCM Press Ltd:
London 1984.
Marchand, Marianne H. Gendered Representations of the ’Global’: Reading/Writing
Globalization, i Stubbs, Richard – Underhill, Geoffrey R. D. (red). Political Economy
and the Changing Global Order. Second Edition. Oxford University Press: Ontario,
Canada 2000, s. 218–228.
Martin, David. A General Theory of Secularization. Basil Blackwell: Oxford 1978.
Martin, David. Tongues of fire. The Explosion of Protestantism in Latin America. Blackwell:
Oxford 1990.
Martin, David. Religion, Secularization and Postmodernity: Lessons from the Latin
American Case, i Repstad, Pål (red). Religion and Modernity. Modes of Co-existence.
Scandinavian University Press: Oslo 1996, s. 35–43.

Referenser

187

Martling, Carl-Henrik. Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft. Diss.
Bibliotheca Theologiae Practicae 9. Gleerups förlag: Lund 1958.
Marx, Karl. Filosofins elände. Filosofiska skrifter. Cavefors klassiker: Lund 1847/1978.
McGrew, Anthony. A Global Society? i Hall, Stuart – Held, David – McGrew, Tony (red).
Modernity and its Futures. Polity Press: Cambridge 1992, s. 61–116.
McGuire, Meredith B. Religion. The Social Context. Fifth edition. Wadsworth: Belmont
2002.
Meyer, Thomas. Fundamentalismus. Aufstand gegen die Moderne. Reinbeck bei Hamburg:
Rowohlt 1989.
Micheletti, Michele. Det civila samhället och staten. Medborgarsammanslutningarnas roll i
svensk politik. Fritzes: Stockholm 1994.
Milbank, John. Theology and social theory. Beyond secular reason. Signposts in theology.
Blackwell: Oxford 1990.
Moltmann, Jürgen. The Crucified God. The Cross of Christ as the Foundation and Criticism
of Christian Theology. SCM Press: London 1974.
Montgomery, Ingun. Sveriges kyrkohistoria. Band fyra. Enhetskyrkans tid. Verbum: Stockholm 2002.
Möller, Håkan. Den wallinska psalmen. Bibliotheca Theologiæ Practicæ 56. Almqvist &
Wiksell International: Stockholm 1997.
Naisbitt, John – Aburdene, Patricia. Megatrender 2000. Bonnier fakta bokförlag AB:
Stockholm 1990.
Nilsson, Bertil. Sveriges kyrkohistoria. Band ett. Missionstid och tidig medeltid. Verbum:
Stockholm 1998.
Nordgren, Kenneth. God as Problem and Possibility. A Critical Study of Gordon Kaufman’s
Thought toward a Spacious Theology. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies
in Faiths and Ideologies 13: Uppsala 2003.
Norling, Per – Fellesson, Markus – Kullvén, Håkan. Nya synsätt och organisationsformer för
statsförvaltningens tjänsteproduktion. Forskningsrapport 96:7. Centrum för tjänsteforskning CTF, Högskolan i Karlstad 1996.
Norling, Per – Olsen, Morten J. S. Kvalitetsmätning, processkartläggning och processutformning i tjänsteföretag. Forskningsrapport 94:16. Centrum för tjänsteforskning, CTF,
Högskolan i Karlstad 1994.
Normann, Richard. Service management, ledning och strategi i tjänsteproduktion. Liber
Ekonomi: Malmö 1992.
Normann, Richard – Ramirez, Rafael. Den nya affärslogiken. Liber-Hermods: Malmö 1994.
Ogburn, W.F. The Changing Family, i Anderson, Michael. (red). The Sociology of the
Family. Penguin Books: London 1938/1982.
Ohlander, Ann-Sofie – Strömberg, Ulla-Britt. Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria
från vikingatid till nutid. Bokförlaget Rabén Prisma: Stockholm 1996.
Olsen, Jørn Henrik. Kristus i tropisk Afrika – i spændingsfeltet mellem identitet og relevans.
Studia Missionalia Svecana LXXXIII. Svenska Institutet för Missionsforskning (SIM):
Uppsala 2001.
Palm, Irving. Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen. Frikyrkorörelsens hållning till
arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet. Diss. Almqvist &
Wiksell International: Uppsala 1982.
Palm, Irving. Frikyrklig lokalekumenik – exemplet gemensamma församlingar. Tro & Tanke
1997:3. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1997, s. 45–68.
Papakostas, Apostolis. Arbetarklassen i Organisationernas Värld. En jämförande studie av
fackföreningarnas sociala och historiska förutsättningar i Sverige och Grekland. Acta
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Sociology. Stockholms Universitet,
1995.
Percy, Martyn. The Church in the Market Place: Advertising and Religion in a Secular Age.
Journal of Contemporary Religion 15/1, 2000, s. 97–119.

188

Religiös förändring i norra Europa

Petersson, Olof. Politikens kris självförvållad. Väljarnas misstro ökar enligt ny rapport:
Politikerna är bara ute efter våra röster, i Dagens Nyheter den 6/8 2000.
Pettersson, Kjell. Kyrkan, folket och dopet. En studie av barndopet i Svenska kyrkan. Diss.
Bibliotheca Theologie Practicae 35. Liber: Klippan 1977.
Pettersson, Per. Svenska kyrkans folkreligiösa funktion i anslutning till Estonia-katastrofen.
D2-uppsats i religionssociologi. Teologiska institutionen, Uppsala Universitet 1995.
Pettersson, Per. Implicit service relations turned explicit. A case study of the Church of
Sweden as service provider in the context of the Estonia disaster, i Edvardsson, Bo –
Modell, Sven (red). Service Management. Nerenius & Santérus förlag: Stockholm 1996.
Pettersson, Per. The Church of Sweden in a Service Theoretical Perspective, i Helander, Eila
(red). Religion and Social Transitions. Publications of the Department of Theology 95.
University of Helsinki: Helsinki 1999, s. 188–207.
Pettersson, Per. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och
religionssociologiskt perspektiv. (Quality in Lifelong Service Relationships. The Church
of Sweden in Service Theoretical and Sociology of Religion Perspective.) Diss.
Verbum: Stockholm 2000.
Pettersson, Thorleif. Bakom dubbla lås. En studie av små och långsamma värderingsförskjutningar. Projektet framtida folkrörelser, Institutet för framtidsstudier: Stockholm
1988.
Pettersson, Thorleif. Välfärd, välfärdsförändringar och folkrörelseengagemang, i Axelson,
Sigbert – Pettersson, Thorleif (red). Mot denna framtid. Folkrörelser och folk om framtiden. Carlssons: Stockholm 1992, s. 33–99.
Pettersson, Thorleif. Religion och moral, i Vogel, Joachim. Ungdomars välfärd och värderingar. Statens Offentliga Utredningar 1994:73. Fritzes: Stockholm 1994, s. 453–480.
Pettersson, Thorleif. Många eller få? Drygt en halv miljon kyrkobesök under ett veckoslut, i
Skog, Margareta (red). Det religiösa Sverige. Gudstjänst- och andaktsliv under ett
veckoslut kring millennieskiftet. Libris: Örebro 2001, s. 241–270.
Pettersson, Thorleif – Geyer, Karl. Värderingsförändringar i Sverige. Den svenska modellen,
individualismen och rättvisan. Samtal om rättvisa nr 4/1992. Jönköping 1992.
Pleijel, Hilding. Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige. Verbum: Stockholm
1970.
Pleijel, Hilding. Jordfästning i stillhet. Från samhällsstraff till privatceremoni. En samhällshistorisk studie. Lund 1983.
Post, Paul – Grimes, R. L. – Nugteren, A. – Pettersson, Per – Zondag, H. Disaster Ritual,
Explorations of an Emerging Ritual Repertoire. Liturgia condenda 15. Peeters: Leuven
2003.
Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton
University Press: Princeton 1993.
Putnam, Robert. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon
& Schuster: New York 2000.
Qvarsell, Roger. Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete – en historisk översikt,
Statens Offentliga Utredningar 1993:82: Stockholm 1993, s. 217–241.
Ralfnert, Bernt. Kvinnoprästdebatten i Sverige i perspektivet kyrka–stat. Diss. Lunds universitet, 1988.
Reader, Ian – Walter, Tony (red). Pilgrimage in Popular Culture. Macmillan: London 1993.
Reimers, Eva. Vad gör de med dopet? Några människors bruk av en kyrklig handling, i
Wikström, Owe. Rit, symbol och verklighet. Tro & Tanke 1994:6. Svenska kyrkans
forskningsråd: Uppsala 1994, s. 33–52.
Reimers, Eva. Dopet som kult och kultur. Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer.
Diss. Verbum: Stockholm 1995.
Reimers, Eva. Konfirmandens konfirmation, i Straarup, Jörgen – Winqvist Hollman, Gunhild
(red). Med livet som läsebok. Konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Tro & Tanke 1998:3.
Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1998, s. 85–95.

Referenser

189

Rengmyr, Birgitta. Personlighetens sakrament. Lydia Wahlströms författarskap och tänkande i religiösa och kyrkliga frågor 1900–1925. Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II:34. Svenska kyrkohistoriska föreningen: Uppsala 1982.
Repstad, Pål. Den sosiale forankring. Sosiologiske perspektiver på teologi. Universitetsforlaget: Oslo 1995.
Repstad, Pål. A Paradigm Shift in the Sociology of Religion?, i Repstad, Pål (red). Religion
and Modernity. Scandinavian University Press: Oslo 1996.
Repstad, Pål. Theology and Sociology – Discourses in Conflict or Reconciliation under
Postmodernism?, i Helander, Eila (red). Religion and Social Transitions. Publications of
the Department of Practical Theology 95/1999. Helsinki 1999, s. 141–155.
Repstad, Pål. Dype, stille, sterke, milde. Religiös makt i dagens Norge. Gyldendahl: Oslo
2002.
Riis, Ole. Findes det et Nordisk vaerdifaelleskab?, i Bexell, Göran (red). Värdegemenskap i
ett mångkulturellt samhälle. Lund University Press: Lund 1998, s. 25–41.
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. Mitt i församlingen 1994:1. Uppsala 1994.
Robertson, Ronald. Globalization, Politics and Religion, i Beckford, James A. – Luckmann,
Thomas. The Changing Face of Religion. SAGE Publications: London 1989, s. 10–23.
Robertson, Ronald. Globalization. Social Theory and Global Culture. SAGE Publications:
London 1992.
Robertson, Ronald. Glocalization. Time-space and Homogeneity–Heterogeneity, i Featherstone, Mike – Lash, Scott – Robertson, Ronald (red). Global Modernities. SAGE Publications: London 1995.
Roof, Wade Clark. Community & Commitment. Religious Plausibility in a Liberal Protestant
Church. Elsevier: New York 1978.
Roof, Wade Clark. God is in the Details: Reflections on Religion’s Public Presence in the
United States in the Mid-1990s. Sociology of Religion 57/2 1996, s. 149–162.
Rothstein, Bo. Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS
förlag: Stockholm 1994.
Rothstein, Bo. Sociala fällor och tillitens problem. SNS förlag: Stockholm 2003.
Ruether, Rosemary Radford. Mary – The Feminine Face of the Church. SCM Press: London
1979.
Ruether, Rosemary Radford. Sexism and God-talk. Toward a Feminist Theology. Beacon
Press: Boston 1983.
Said, Edward. Orientalism. Pantheon Books: New York 1978.
Saliers, Don E. Worship as Theology. Foretaste of Glory Divine. Abingdon Press: Nashville
1994.
Salonen, Tapio. Välfärdens marginaler. Fritzes: Stockholm 1994.
Salonen, Tapio. Socialtjänst och planering i en eroderande Välfärdsstat, i Denvall, Verner et
al. Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid. Boréa förlag: Umeå 1997,
s. 197–209.
Sandahl, Dag. Folk och kyrka: debatten i Svenska kyrkan kring socialetiska delegationen och
dess evangelisationsmodell 1952–72. Verbum: Stockholm 1986.
Schmith, Lars. Från kollektiv ’gammallutherdom’ till individualistisk fromhet. Fromhetslivet
i borgåbygden 1881–1923. Licentiatavhandling vid Åbo akademi. Stencil: Åbo 1989.
Schüssler Fiorenza, Elisabeth. But She Said. Feminist Practices of Biblical Interpretation.
Beacon Press: Boston 1992.
Schön, Donald. The Reflective Practitioner. How Professionals think in Action. Ashgate:
London 1983 (1991).
Selander, Sven-Åke. Livslångt lärande i den svenska kyrkoförsamlingen. Fleninge 1820–
1890. Människor–Samhälle–kyrka. Diss. Erene: Uppsala 1986.
Siehl, Caren – Bowen, David E. – Pearson, Christine M. The role of Rites of Integration in
Service Delivery. International Journal of Service Industry Management 2/1, 1991,
s. 15–34.

190

Religiös förändring i norra Europa

Sigurdson, Ola. Karl Barth som den andre. En studie i den svenska teologins Barth-reception. Brutus Östlings bokförlag Symposion: Stockholm/Stehag 1996.
Sjödin, Ulf. Osynlig religion. Studentlitteratur: Lund 1987.
Sjödin, Ulf. Mer mellan himmel och jord. En studie av den beprövade erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar (More Between Heaven and Earth. A Study of ”tested
experience” amongst Young People in Sweden). Verbum: Stockholm 2001.
Sjögren, Annick. Här går gränsen. Om integritet i Sverige och medelhavsområdet. Arena:
Värnamo 1993.
Sjölin, Ingegerd. Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710–1910. Bibliotheca
Historico-Ecclesiastica Lundensis 40/1999: Lund 1999.
Sjöqvist, Kerstin – Askmark, Eivor – Beijbom, Anders. Ingen förspilld kvinnokraft. En bok
om våra syföreningar. EFS: Stockholm 1974.
Skog, Margareta. Det religiösa Sverige. Gudstjänst- och andaktsliv under ett veckoslut kring
millennieskiftet. Libris: Örebro 2001a.
Skog, Margareta. Antal medlemmar i valda samfund 1975–2001, i Bromander, Jonas (red).
Då, nu och sedan. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 2000. Tro & Tanke 2001:4.
Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 2001b, s. 35–45.
Skogar, Björn. Teologins språk och livets. Några dominerande teologiska profiler under
svenskt 1900-tal, i Eilert, Håkan et al. Modern svensk teologi. Strömningar och perspektivskiften under 1900-talet. Verbum: Stockholm 1999, s. 17–68.
Slater, Don. Consumer Culture & Modernity. Polity Press and Blackwell: Oxford 1997.
Smedberg Roos, Ninni. Samverkan mellan kyrka och samhälle. Berättelser och rapporter.
Diakoniprojektet 1995/96. Stockholms stift: Stockholm 1997.
Social ekonomi – en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt?, Rapport från en arbetsgrupp. Kulturdepartementet: Stockholm 1999.
Sporre, Karin. Först när vi får ansikten. Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi. Atlas Akademi: Stockholm 1999.
Stackhouse, Max L. –Obenchain, Diane B. (red). Christ and the Dominions of Civilization.
God and Globalization, Volume 3. Trinity Press International: Harrisburg 2002.
Stark, Rodney – Iannaccone, Laurence R. A Supply-Side Reinterpretation of the
”Secularization” of Europe. Journal for the Scientific Study of Religion 33/3, 1994,
s. 230–252.
Stark, Rodney – Iannaccone, Laurence R. Why the Jehovas Witnesses Grow so Rapidly: A
Theoretical Application. Journal of Contemporary Religion 12/2, 1997, s. 133–157.
Starrin, Bengt – Svensson, Per-Gunnar (red). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur: Lund 1994.
Starrin, Bengt – Svensson, Ronny (red). Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och hopp.
Boréa: Umeå 1998.
Statens Offentliga Utredningar 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningen
huvudrapport. Allmänna förlaget: Stockholm 1990.
Statens Offentliga Utredningar 1992:9. Ekonomi och rätt i kyrkan. Slutbetänkande av ERKutredningen. Civildepartementet. Fritzes: Stockholm 1992.
Statens Offentliga Utredningar 1993:82. Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt. Fritzes: Stockholm 1993.
Statens Offentliga Utredningar 1994:42. Staten och trossamfunden. Betänkande av kyrkoberedningen. Civildepartementet. Stockholm 1994.
Statens Offentliga Utredningar 1994:139. Ny socialtjänstlag. Huvudbetänkande av socialtjänstkommittén. Fritzes: Stockholm 1994.
Statens Offentliga Utredningar 1997:41. Rättslig reglering. Betänkande av utredningen om
trossamfundens rättsliga reglering. Fritzes: Stockholm 1997.
Statens Offentliga Utredningar 1998:6. Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige. Betänkande av Utredningen om fördelningen av ekono-

Referenser

191

misk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. Arbetsmarknadsdepartementet. Fritzes: Stockholm 1998.
Statens Offentliga Utredningar 2000:3. Välfärd vid vägskäl. Utvecklingen under 1990-talet.
Delbetänkande/Kommitté Välfärdsbokslut. Fritzes: Stockholm 2000.
Statens Offentliga Utredningar 2001:52. Szebehely, M. (red). Välfärdstjänster i omvandling.
Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. Fritzes: Stockholm 2001.
Statens Offentliga Utredningar 2001:79. Välfärdsbokslut för 1990-talet. Kommittén Välfärdsbokslut. Fritzes: Stockholm 2001.
Statens Offentliga Utredningar 2002:31. Vinst för vården. Idébetänkande från utredningen
Vårdens ägarformer – vinst och demokrati. Fritzes: Stockholm 2002.
Stauffer, Anita (red). Worship and Culture in Dialogue. Reports of International Consultations, Cartigny, Switzerland 1993, Hong Kong 1994. LWF Studies 3/1994. Lutheran
World Federation: Genève 1994.
Stauffer, Anita (red). Christian Worship: Unity in Cultural Diversity. LWF Studies 1/1996,
Genève: Lutheran World Federation 1996.
Stenmark, Mikael. Villkor för en godtagbar teologisk och filosofisk forskning. Svensk Teologisk Kvartalskrift Årg. 72, nr 4/1996.
Straarup, Jørgen. Kyrkan i förorten. Folklig religiositet och åsikter om nybyggda kyrkor.
Diss. Förlaget förortskyrkan: Uppsala 1985.
Straarup, Jørgen. Svenska kyrkan 1989–1993, Straarup, Jørgen (red). Perspektiv på Svenska
kyrkans statistik 1993, Tro & Tanke 1994:9. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala
1994, s. 9–27.
Straarup, Jørgen. Svenska kyrkan 1993–1994, Straarup, Jørgen. (red). Perspektiv på Svenska
kyrkans statistik 1994. Tro & Tanke 1995:6. Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala,
s. 7–21.
Straarup, Jørgen. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1995. Tro & Tanke 1996:6.
Svenska kyrkans forskningsråd: Uppsala 1996.
Strohm, Theodor. Diakonisch-soziale Arbeit im europäischen Einigungsprozess. Schwerpunkte und vorrangige Aufgaben, i Strohm, Theodor (red). Diakonie and der Schwelle
zum neuen Jahrtausend. Ökumenische Beiträge zur weltweiten und interdisziplinären
Verständigung. Universitätsverlag C. Winter: Heidelberg 2000, s. 517–538.
Stålhammar, Bert. Kyrkoherdens ledningsvillkor (Conditions for the Vicar’s Leadership).
Verbum: Stockholm 2002.
Sundback, Susan. Medlemskapet i de lutherska kyrkorna i Norden, i Gustafsson, Göran –
Pettersson, Thorleif (red). Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa
modellen. Verbum: Stockholm 2000, s. 34–73.
Svallfors, Stefan. Vem älskar välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk
välfärdspolitik. Arkiv avhandlingsserie 30/1989: Lund 1989.
Svallfors, Stefan. Välfärdsstatens moraliska ekonomi. Välfärdsopinionen i 90-talets Sverige.
Boréa: Umeå 1996.
Swatos, William H. – Christiano, Kevin J. Secularization Theory: The Course of a Concept.
Sociology of Religion 60/3, 1999, s. 209–228.
Svedberg, Lars. Frivilligheten som ideologiskt slagträ och faktisk verksamhet. Sköndalsinstitutets särtrycksserie Nr 4/1996. Stockholm 1996.
Svenska kyrkans församlingsförbund, Lönestatistik 2003.
Svenska kyrkans utredningar 1996:1. Fädernas kyrkor och framtiden: betänkande av 1993
års kyrkobyggnadsutredning. Svenska kyrkans centralstyrelse: Uppsala 1996.
Svenska kyrkans utredningar 2000:1. Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan. Gudstjänstordning. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.
Svenska kyrkans utredningar 2000:2. Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan. Musikdel. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.
Svenska kyrkans utredningar 2000:3. Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan. Motiveringar. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.

192

Religiös förändring i norra Europa

Svenska kyrkans utredningar 2000:4. Evangelieboksgruppens förslag till Den svenska
evangelieboken. Kyrkoårets sön- och helgdagar. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.
Svenska kyrkans utredningar 2000:5. Evangelieboksgruppens förslag till Den svenska
evangelieboken. Motiveringar. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.
Svenska kyrkans utredningar 2000:6. Hjärtats samtal. En liten bönbok. Bönboksgruppens
kommentarer. Svenska kyrkan: Uppsala 2000.
Svensson, Lennart G. – Orban, Pal (red). Människan i tjänstesamhället. Studentlitteratur:
Lund 1995.
Taussi Sjöberg, Marja – Vammen, Tinne (red). På tröskeln till välfärden. Välgörenhetsformer och arenor i Norden 1800–1930. Carlssons: Stockholm 1995.
Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific Management. Harper & Brother: New York
1911.
Tergel, Alf. Kyrkan och det kalla kriget. Verbum: Stockholm 1987.
Therborn, Göran. European Modernity and beyond. The Trajectory of European Societies.
SAGE Publications: London 1995.
Thidevall, Sven. Kampen om folkkyrkan. Ett folkligt reformprograms öden 1928–1932 (The
Theology of the Folk Church: The Struggle over National identity: The Fate of a Folk
Church Reform Programme 1928–1930). Verbum: Stockholm 2000.
Thidevall, Sven. När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar i ett samtidshistoriskt perspektiv. Uppsala Institute for Diaconal and Social Studies no 5/2003:
Uppsala 2003.
Thörn, Håkan. Globaliseringens dimensioner. Nationalstat, välfärdssamhälle, demokrati och
sociala rörelser. Atlas: Stockholm 2002.
Toffler, Alvin. The third wave. Morrow: New York 1980.
Tomka, Miklós. Introduction to Social Compass Edition on Religious Restoration in Eastern
Europe. Social Compass 49, December 2002, s. 483–495.
Tomlinson, John. Globalization and Culture. Polity Press: Cambridge 1999.
Tracy, David. Theological Method, i Hodgson, Peter C. – King, Robert H. (red). Christian
Theology. An Introduction to its Traditions and Tasks. Second edition, Revised and
Enlarged. Fortress Press: Philadelphia 1985, s. 35–60.
Tracy, David. Blessed Rage for Order. The New Pluralism in Theology. With a new preface.
First edition 1975. The University of Chicago Press: Chicago 1996.
Trägårdh, Lars (red). Civilt samhälle kontra offentlig sektor. SNS förlag: Stockholm 1995.
Trägårdh, Lars. Det civila samhället som analytiskt begrepp och politisk slogan, i Amnå, Erik
– Bennich-Björkman, Li. Civilsamhället, Statens Offentliga Utredningar 1999:84.
Fritzes: Stockholm 1999, s. 13–59.
Turner, Brian. Theories of Modernity and Postmodernity. SAGE Publications: London 1990.
Turner, Victor. The Ritual Process. Structure and anti-structure. Routledge & Kegan Paul:
London 1969.
Tåhlin, Michael – Åberg, Rune. Teoretiska perspektiv på social förändring, i Åberg, Rune.
Industrisamhälle i omvandling. Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal. Carlssons: Helsingborg 1990, s. 71–101.
Wadensjö, Bengt. Konfirmationen i kyrkans liv. Skeab/Verbum: Stockholm 1979.
Waldetoft, Dan. Estonia inom oss. Nordiska muséets förlag: Stockholm 1995.
Wallerstein, Immanuel. The Capitalist World-Economy. Cambridge University Press:
Cambridge 1979.
Wallinder, Birgitta. Tradition och förnyelse i Svenska kyrkans konfirmandundervisning.
Verbum förlag: Stockholm 1990.
Walter, Tony – Davie, Grace. The religiosity of women in the modern West, British Journal
of Sociology 49/4, December 1998, s. 640–660.
Welfare and Religion in a European Perspective. Project Description. Uppsala institute for
diaconal and social studies, no 4/2003.

Referenser

193

van der Ven, Johannes A. Practical Theology: from Applied to Empirical Theology, Journal
of Empirical Theology 1/1, 1988, s. 7–28.
van der Ven, Johannes A.. Ecclesiology in Context. William B. Eerdmans publishing
company: Grand Rapids: Michigan/Cambridge UK 1996.
van der Ven, Johannes A. Education for Reflective Ministry. Peeters Press: Leuven 1998.
Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Vol 2. University
of California Press: Berkeley 1978 (1922).
Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge: London 1992.
Weber, Max. The Sociology of Religion. Beacon Press: Boston 1993.
Vetenskapsrådet (Swedish Research Council). Förändring och nyorientering inom den
offentliga sektorn – utvärdering av ett forskningsprogram. Rapport nr 3/2003.
Westlund, Hans (red). Social ekonomi i Sverige. Fritzes: Stockholm 2001.
Widén, Bill. Predikstolen som massmedium, Kyrkohistorisk årsskrift 1993, s. 121–129.
Wijkström, Filip. Den ideella sektorn och det civila samhället, i Wijkström, Filip –
Lundström, Tommy. Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Sober
förlag: Stockholm 2002, s. 1–16.
Wijkström, Filip. Ett samhälle och en sektor i förändring, i Wijkström, Filip – Lundström,
Tommy. Den ideella sektorn. Organisationerna i det civila samhället. Sober förlag:
Stockholm 2002, s. 17–50.
Wikström, Owe. Om heligheten. Helighetens envisa vägran att försvinna. Religionspsykologiska perspektiv. Natur och Kultur: Stockholm 1993.
Wilson, Bryan. Religion in Sociological Perspective. Oxford University Press: Oxford 1982.
Vogel, Joachim. Välfärdssverige på 90-talet: särart och framtid, i Starrin, Bengt – Svensson,
Ronny. Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och hopp. Boréa: Umeå 1998, s. 17–32.
Woodhead, Linda – Heelas, Paul. Religion in Modern Times. An Interpretative Anthology.
Blackwell Publishers: Oxford 2000.
Woodhead, Linda – Heelas, Paul – Martin, David (red). Peter Berger and the Study of
Religion. Routledge: London 2001.
Wrede, Gösta. Kyrkosynen i Einar Billings teologi. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia
Doctrinae Christianae Upsaliensia 5. Diakonistyrelsens bokförlag: Stockholm 1966.
Wrede, Gösta. Folkkyrkan i framtiden. Verbum: Stockholm 1992.
Wuthnow, Robert. Christianity in the 21st Century. Reflections and the Challenges Ahead.
Oxford University Press: New York 1993.
Wuthnow, Robert. Reassembling the Civic Church: The Changing Role of Congregations in
American Civil Society, i Madsen, Richard et al. Meaning and Modernity. Religion,
Polity and Self. University of California Press: Berkeley/Los Angeles 2001, s. 163–180.
Zeithaml, Valarie A. – Berry, Leonard L. – Parasuraman, A. The Nature and Determinants of
Customer Expectations of Service, Journal of the Academy of Marketing Science 21/1,
1993, s. 1–12.
Zetterberg, Hans L. – Ljungberg, Carl Johan. Vårt land – den svenska socialstaten. Slutrapport från ett forskningsprogram. City University Press: Stockholm 1997.
Ziebertz, Hans-Georg. Discontinuity and Continuity. A practical-theological reflection on
religion and modernity, International Journal of Practical Theology 2, 1998, s. 1–22.
Åberg, Rune. Värderingsförändringar och samhällsutveckling, i Åberg, Rune (red). Industrisamhälle i omvandling. Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från
femtiotal till åttiotal. Carlssons: Stockholm 1990, s. 331–336.
Årsbok för Sveriges kommuner 1997. Sveriges officiella statistik SCB.
Öhngren, Bo. Elit och massa – Spänningar i färden mot ett nytt samhälle. Folkrörelser och
samhällsutveckling 1850–1990, i Tedebrand, Lars-Göran. Sundsvalls historia, del III.
Sundsvall 1997, s. 68–118.
Dagstidningar, radiosändningar, websidor
Aftonbladet 1994-10-03
Dagens Nyheter 1994-09-30

194

Religiös förändring i norra Europa

Dagens Nyheter 1994-10-01
Dagens Nyheter 1994-10-03
Dagens Nyheter 1994-10-05
Dagens Nyheter 2003-06-18, s A4 Johanna Almer – Annika Borg: ”Vi anmäler kyrkan till
JämO. Präster angriper kyrkoledningen för nytt daltande med kvinnoprästmotståndarna”
Dagens Nyheter 2004-01-18, s A13. Krönika av Kristina Hultman
Expressen 1994-10-02
Expressen 1994-10-03
Nya Wermlandstidningen. TT-intervju med biskop K. G. Hammar. Nya Wermlandstidningen, NWT, 1996-10-23, s. 10
Svenska Dagbladet 1994-09-29
Svenska Dagbladet 1994-10-01
Svenska Dagbladet 1994-10-04
Sveriges Radio, P1, 1994-10-20, kl. 09.00
Uppsala Nya Tidning 1994-09-30
Uppsala Nya Tidning 1994-10-03
www.skr.org (december 2003)
www.svenskakyrkan.se (oktober 2003)
www.svenskakyrkan.se/skm (december 2003)
Riksdags- och regeringsskrivelser, författningstexter, kyrkomötesprotokoll
StSkr 1995:509. Styrelsens för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet skrivelse
till ombudsmötet 1995:509. Jämställdheten i Svenska kyrkan.
KsSkr 2000:5. Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet. Jämställdheten i Svenska kyrkan.
KsSkr 2003:3. Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet. Redogörelse för Kyrkostyrelsens
behandling av Kyrkomötets ärenden.
KsSkr 2004:2. Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet. Årsredovisning för Svenska
kyrkans nationella nivå år 2003.
KsSkr 2004:6. Kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet. Jämställdheten i Svenska kyrkan.
SFS 1686:0903. Kyrkolag.
SFS 1988:950. Lag om kulturminnen mm.
SFS 1990:1144. Begravningslag.
SFS 1998:1591. Lag om Svenska kyrkan.

SFS 1998:1593. Lag om trossamfund.

Referenser

195

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga
Forskningsrådets forskningsprogram:

Stat–människa – det svenska samhället i omvandling
Projekt: Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk
och teologisk analys inför förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten
år 2000.
Följande rapporter har publicerats:
1 Bäckström, Anders (red). Från statskyrka till fri folkkyrka. En religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade relationer mellan
Svenska kyrkan och staten år 2000. Projektpresentation. Verbum: Stockholm
1999.
2 Bäckström, Anders. När tros- och värderingsbilder förändras. En analys av
nattvards- och husförhörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890.
Verbum: Stockholm 1999.
3 Gustafsson,Göran & Pettersson,Thorleif (eds). Folkkyrkor och religiös
pluralism – den nordiska religiösa modellen. Verbum: Stockholm 2000.
4 Pettersson, Per. Kvalitet i livslånga tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur
tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv. Diss. Verbum: Stockholm
2000.
5 Thidevall, Sven. Kampen om folkkyrkan. Ett folkkyrkligt reformprograms öden
1928–1932. Diss.Verbum: Stockholm 2000.
6 Bäckström, Anders. Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur.
Verbum: Stockholm 2001.
7 Beckman, Ninna Edgardh. Feminism och liturgi – en ecklesiologisk studie.
Diss. Verbum: Stockholm 2001.
8 Sjödin, Ulf. Mer mellan himmel och jord. En studie av den beprövade
erfarenhetens ställning bland svenska ungdomar. Verbum: Stockholm 2001.
9 Jeppsson Grassman, Eva. Socialt arbete i församlingens hägn. Verbum:
Stockholm 2001.
10 Hansson, Per. Svenska kyrkans organisationskultur. Verbum: Stockholm 2001.
11 Bromander, Jonas. Rum för röster. Sociologiska analyser av musiklivet inom
Svenska kyrkan, som de uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister. Diss. Verbum: Stockholm 2002.
12 Ekstrand, Thomas. Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången
från statskyrka till fri folkkyrka. Verbum: Stockholm 2002.
13 Stålhammar, Bert. Kyrkoherdens ledningsvillkor. Verbum: Stockholm 2002.

196

Religiös förändring i norra Europa

14 DeMarinis, Valerie. Pastoral Care, Existential Health, and Existential Epidemiology. A Swedish postmodern case study. Verbum: Stockholm 2003.
15 Bäckström, Anders & Beckman, Ninna Edgardh & Pettersson, Per. Religiös
förändring i norra Europa. En studie av Sverige. Diakonivetenskapliga institutets skriftserie nr 8 - 2004. Uppsala 2004. Också utgiven på engelska: Religious
Change in Northern Europe. The Case of Sweden. From State Church to Free
Folk Church. Final Report. Verbum: Stockholm 2005.

HSFR:s forskningsprogram

197

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie

1
2
3
4
5
6
7
8

198

Anders Bäckström: När tros- och värderingsbilder förändras. En analys av
nattvards- och husförhörsedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890.
1999.
Anders Bäckström: Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur. En
studie av religion och omsorg. 2001.
Thomas Ekstrand, red.: Diakoni och samhälle. 2001.
Välfärd och religion i europeiskt perspektiv. Projektbeskrivning. 2003.
Sven Thidevall: När kartan inte längre stämmer. Svenska kyrkans församlingar
i ett samtidshistoriskt perspektiv. 2003.
Anders Sjöborg: Bibeln i nya medier Livsåskådningsmiljö och bibeltolkning
bland svenska ungdomar. 2003.
Annette Leis: Den kyrkliga diakonins roll inom ramen för två välfärdssystem.
En jämförande fallstudie av två diakoniinstitutioner i Sverige och Tyskland.
2004.
Anders Bäckström – Ninna Edgardh Beckman – Per Pettersson: Religiös
förändring i norra Europa. En studie av Sverige. ”Från statskyrka till fri folkkyrka”. Slutrapport. 2004.

Religiös förändring i norra Europa

