
 1 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska institutionen 
Fördjupningskurs i religionsvetenskap, 15 HP 
HT 2021 
Handledare: Katarina Westerlund 
Betygsbestämmande lärare: Mia Lövheim 
 
 
 
 
 

”Du behöver inte vara kristen, 
alla är välkomna!” 
– En studie av hur Universitetskyrkans verksamhet framställs via Fa-
cebook utifrån tio studieorter för högre utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Rickard Bagge  
rickard.larsson-bagge.9492@student.uu.se 



 2 

Abstract 

The university church of Sweden is a religious organization that is active on 30 
campuses towards higher education in the nation. The main objective of the or-
ganization, which works on an ecumenical level, is to provide support for the staff 
and students at the universities and by doing so arrange activities and provide a 
listening ear towards the targeted group. The objective of the study is to provide 
knowledge about the organization from the perspective of inner secularization 
from Karin Johannessons point of view through the anthology inomkyrklig seku-
larisering (2018) by studying the organizations physical activities. The method is 
based on a quantitative content analysis that covers approximately 1400 activities 
in 10 cities provided by the university church from Malmö in the south to Luleå in 
the north of Sweden. The goal is also to cover a time perspective of over 2.5 years 
to give the study a broad perspective on the activities. By doing so the study also 
covers what nature the activities have that is offered and how they differ from 
each other when it comes to a comparison, campus to campus. The result shows a 
complex image where approximately 2/3 of the activities provided is secular and 
the other third Christian in nature according through the lens of the theoretical 
framework. The organization differs a lot from city to city when it comes to most 
aspects regarding Christian and secular approaches. It also differs in activity level 
on Facebook and what kind of priorities the organization tend to have towards the 
student and staff population on each of the Universities. 
 
 
Nyckelord: Chaplaincy, Universitetskyrkan, Inomkyrklig sekularisering, ekume-
nik, facebook 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Året var 2007 och jag började mina studier till lärare på högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping. Staden som enligt ryktet var starkt frikyrkligt präg-
lad och kallades i folkmun för Sveriges Jerusalem skulle snabbt få en alldeles spe-
ciell plats i mitt hjärta med sina böljande kullar och sjön Vättern som rullar in mot 
stadens citykärna. Mitt i centrum står Sofiakyrkan som sträcker på sig likt en ka-
tedral upp mot skyn och denna byggdes under senare delen på 1800-talet som 
symbol för det frikyrkliga inflytandet som jag tidigare nämnt. Inte för att kyrkan 
någonsin har huserat någon frikyrka utan snarare för att den byggdes för att 
överskugga det lilla kapellet på hörnet som nått ökad popularitet. Sofiakyrkan blir 
därmed enligt min mening en symbol för det religiösa Jönköping där vi kan se en 
stor mångfald utifrån det perspektivet. Det är en plats där svenska kyrkan och fri-
kyrkorörelsen får ett ansikte enligt mina egna betraktelser.  
 
Efter en lång tids engagemang som student inom studentkårens verksamhet får jag 
möjligheten att arbeta heltid med den studiesociala verksamheten och det är där 
min första kontakt med studenthälsans verksamhet sker på högskolan. Studenthäl-
sans arrangerar bland annat vid denna tidpunkt exempelvis hälsans vecka som vill 
belysa både psykisk ohälsa av olika slag och hur fysisk aktivitet kan bidra till ett 
ökat välmående under studietiden. I källaren i studenternas hus, lite avskilt från 
resterande campus, huserar inte bara studenthälsans verksamhet utan också Uni-
versitetskyrkan som numera lokalt kallar sig för Chaplaincy. Jag var ganska för-
undrad över, minns jag, hur kyrkan kunde finnas representerad på en högskola och 
undrade vilket syfte som denna organisation faktiskt fyllde. När jag påbörjade 
mina studier i historia skulle dock detta klarna något.  
 
Kopplingen mellan utbildning och religion är vi som samhälle inte ovana vid uti-
från ett historiskt perspektiv eftersom dessa två enheter har varit väldigt tätt sam-
mansvetsat genom århundranden. Ända sedan medeltiden har kyrkan spelat stor 
roll för högre utbildning med sitt fasta grepp kring det skrivna ordet och kontroll 
på, i stor utsträckning, lärotexternas innehåll. I den kontexten vi befinner oss i 
inom ramen för denna uppsats, det vill säga i Sverige, var det akademin i Uppsala 
som blev först ut år 1477. Den så kallade skolastiken var väldigt stark under 
denna tidsperiod där logiken och filosofin skulle ställas i trons tjänst. Teologiska 
ämnen hade med detta i åtanke en framträdande roll under Universitetens fram-
växt (Rimm 2015:57ff). Organisationen kring Universiteten och högskolorna har 
till dagsdatum genomgått stora förändringar framför allt under de senaste 200 åren 
och inte minst under efterkrigstiden där det idag finns nära knutna band med ex-
empelvis näringslivet och vi till och med kan prata om ”entreprenöruniversitet”. 
(Frängsmyr 2015:185ff). Det är också i kontexten av dessa förändringsprocesser i 
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högre utbildningen men även i samhället i stort som vår gamla statsminister Ing-
var Carlsson får ändra sig. Carlsson menade nämligen att religion och kyrka var 
något som var på väg bort och givet på grund av detta blir sekularisering en natur-
lig följd. Religion hade dessutom inget i politiken att göra. En rad händelser i 
världspolitiken ändrar dock Carlssons uppfattning om religion och vilken inver-
kan den kan ha på samhällen exempelvis via kriget på Balkan. Världen blir helt 
enkelt enklare att förstå om man begriper sig på religion (Halldorf 2018:7f). 
 
Det finns onekligen plats för religion i vår samtid både inom politik och media 
men även genom, eller i anslutning till, utbildning där kopplingarna inte är lika 
starka som förr men fortfarande gör sig påminda. Universitetskyrkan finns repre-
senterat på 30 lärosäten med universitets eller högskolestatus det om något bör 
vittna om svunna tider men samtidigt har inget lärosäte idag några religiösa band. 
Vi kan dock fråga oss om gud är tillbaka? Riktigt så enkelt är det inte men vi kan 
konstatera att religion åtminstone är det inom det offentliga samtalet (Hjelm 
2014:221). Frågan är då hur vi ser på sekulariseringen av religiösa organisationer 
med bakgrund av det som nu skrivits? Vilken fas befinner vi oss i? Genomgår 
organisationer med religiös prägel interna sekulariseringsfaser? Befinner vi oss i 
ett postsekulärt samhälle? Dessa frågor är inte enkla att besvara men jag ska åt-
minstone försöka bringa ytterligare ljus på dessa frågor genom denna studie uti-
från den lilla universitetsbubbla som åsyftas.  
 
Staten har övergått, utifrån ett sekulariseringsperspektiv, till en ny relation mellan 
religion och stat som i sin tur ger uttryck för andra tendenser och förändringspro-
cesser (Bäckström 2019:208). Frågan är, i anslutning till Bäckströms konstate-
rande, hur andra organisationer påverkas av denna övergång i det moderna sam-
hället. Hur ges detta uttryck för på exempelvis ett Universitet och än mer specifikt 
hur övergången i samhället har präglat en religiös organisation som Universitets-
kyrkan. Kan jag rimligen urskönja en inomkyrklig sekularisering av Universitets-
kyrkan? I en västerländsk kontext där moderniseringen präglat samhället är inte 
sekularisering ett aktivt val utan snarare en konsekvens (Casanova 2011:59f). Det 
är därför i ljuset av dessa tankegångar denna studie kommer behandla hur Univer-
sitetskyrkan verkar i sin miljö på högskolor och universitet i Sverige. Via denna 
studie ska jag försöka forma slutsatser kring inomkyrklig sekularisering i förhål-
lande till den verksamheten som bedrivs genom Universitetskyrkan.  
 

1.2. Vad är Universitetskyrkan? 
Det hävdas att vi bor i ett av världens mest sekulariserade länder och med detta i 
åtanke återfinns dock Universitetskyrkan på 30 studieorter för högre utbildning. 
Jag har redan i min inledning gjort vissa konstaterande kring hur religion och ut-
bildning hör ihop men detta har hänvisats mestadels till hur det var förr i tiden för 
att ge en historisk bakgrund. Men vad är egentligen Universitetskyrkan och vilka 
syften finns det med organisationen? För att du som läsare ska få en ökad förstå-
else kring detta kommer jag under denna rubrik gå igenom grundidén bakom Uni-
versitetskyrkans verksamhet.  
Enligt Sveriges kristna råd (SKR) arbetar frikyrkorna nationellt via den frikyrkliga 
högskolekommittén tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgrupp för högskole-
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arbete. Det är detta gemensamma arbete som bildar Universitetskyrkan och det 
kan liknas vid en paraplyorganisation där det finns en gemensam central tanke 
kring vilka man har sammanträden fyra gånger per år. Centralt finns inget opera-
tivt arbete i större bemärkelse men däremot ligger det ansvaret på respektive stu-
dieort och där ser verksamheten relativt olika ut med ett brett spektrum av hur 
man organiserar sig. Universitetskyrkan vill finnas till hands för studenter och 
personal vid de olika lärosätena. Med sina ca 60 medarbetare från Malmö i söder 
till Luleå i norr vill man välkomna alla oberoende av kön, sexuell-läggning eller 
religion. Pastorer, diakoner eller präster finns till hands till samtal under studen-
ters studietid och bönerum för olika trosuppfattningar finns på en rad olika univer-
sitet och högskolor. (Universitetskyrkan u.å.) Universitetskyrkan arbetar ekume-
niskt och arrangerar även gudstjänster, körer och samtalsgrupper. Universitetskyr-
kan ska även verka i exempelvis olika krisgrupper i anslutning till denna miljö. 
Organisationen vill också medverka i den akademiska debatten och söker samar-
bete med Studentkårer och studievägledare. Med det sagt ”Du behöver inte vara 
kristen, alla är välkomna” (Svenska Kyrkan 2021). 
 

1.3. Syfte och mål 
Syftet med denna studie om Universitetskyrkan är att kartlägga den fysiska och 
digitala verksamhet som erbjuds till studenter och personal på lärosäten för högre 
utbildning i Sverige. Vidare är målet att undersöka och kunna dra slutsatser kring 
om det föreligger tendenser till inomkyrklig sekularisering. Syftet är också att 
kartlägga vilka typer av aktiviteter som kännetecknar varje lärosäte.  

 

1.4. Frågeställning 
Följande frågeställning blir central för min uppsats:  

 
• Vilka aktiviteter erbjuder universitetskyrkan med sin verksamhet på re-

spektive ort och återfinns skillnader mellan orterna?  
• Vilken balans finns där mellan sekulära och traditionsenligt religiöst 

kristna?  
• Hur prioriterar Universitetskyrkan sin verksamhet utifrån begreppet inom-

kyrklig sekularisering?  
 

1.5. Avgränsning 
Inom ramen för denna studie och utifrån det empiriska materialet i åtanke har 
vissa avväganden behövt göras. Det är därför som jag kommer att undersöka 
verksamheten utifrån respektive orts Facebooksidor som dessutom möjliggör kro-
nologisk ordning även om just det sistnämnda inte är i fokus. Här kommer jag inte 
ta hänsyn till kommentarer eller andra sociala interaktioner såsom delningar utan 
endast fokusera på själva aktiviteten som erbjuds. Jag kommer heller inte kunna 
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analysera samtliga orter men däremot samtliga som jag hittar på Facebook och här 
sker en naturlig selektering som jag förklarar under 1.7. 
 
Gällande tidsperiod kommer studien inte att undersöka perioden innan januari 
2019 av utrymmestekniska skäl. 
 
Universitetskyrkan är som beskrivet ovan ett ekumeniskt samarbete mellan fri-
kyrkorådet och svenska kyrkan. Jag har inte för avsikt att belysa skillnader och 
likheter mellan respektive samfund. Jag kommer heller inte utifrån detta ha möj-
ligheten att studera icke-kristna samfunds närvaro och detta ligger även i linje 
med det teoretiska ramverket för studien. Jag kommer i samband med detta endast 
titta på fysiska eller digitala evenemang och möten som marknadsförs via respek-
tive Facebooksida.  

 
Jag kommer inte studera andra statusuppdateringar än de som hänvisar till fysiska 
eller digitala aktiviteter exempelvis bilder, symbolik eller annat material. Aktivite-
terna som tas i beaktande hänvisar till de man kan delta i på något sätt. Jag har 
heller inte valt att räkna med inställda aktiviteter utifrån Facebooksidorna som 
exempelvis restriktioner på grund av covid-19 pandemin.  
 
Det hade varit fullt rimligt att undersöka förändring över tid vilket var min ambit-
ionsnivå från början. Denna målsättning föll dock bort i och med att materialet 
lämpade sig bättre med vald metod i åtanke vilket ökade arbetsbördan i form av 
att fler lärosäten blev föremål för studien. För att skapa den breda bilden som jag 
önskar fick jag helt enkelt prioritera mitt angreppssätt kring material och metod 
och således välja bort den huvudfrågan.  
 
I mitt teoriavsnitt lyfter jag även vissa aspekter som föll bort av olika anledningar 
kopplade till det teoretiska ramverket. Jag blev helt enkelt tvungen att begränsa 
teorins omfång vilket förklaras i avslutningen av 2.1.  
 
  

1.6. Forskningsgenomgång 
 

Utifrån ett nationellt perspektiv har det inte bedrivits några större studier inom 
området för Universitetskyrkans verksamhet. Det finns dock en del forskning gäl-
lande kaplaner och motsvarigt utifrån sjukhus och fängelser men inte lika mycket 
gällande högre utbildning. Om perspektivet breddas något finns förutsättningar för 
att kunna finna olika delar som är aktuella för denna studie på ett internationellt 
plan och då främst i Storbritannien.   
 
Framstående i närtid inom detta fält i Storbritannien är Aune, K. Guest, M. and 
Law, J. som har skrivit om ”Chaplains on campus: Understanding Chaplaincy in 
the UK universities” (2019). Guest med kollegor undersöker hur den brittiska 
motsvarigheten till Universitetskyrkan fungerar i praktiken när det gäller olika 
utmaningar utanför och i anslutning till studenternas studier där man bistår med 
”ett lyssnande öra” eller med en viktig roll när det exempelvis kommer till dis-
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krimineringsfrågor. En modern Universitetskyrka arbetar ofta, enligt forsknings-
rapporten, utifrån en multi-faith modell där det finns heltidsanställd personal då 
oftast en anglikansk präst. Med rapporten vill författarna hjälpa till att skapa fram-
tidens universitetskyrka där det på senaste tiden funnits intresse kring, utifrån den 
publika sfären, att utreda religionens roll på universiteten. Rapporten tar avstamp i 
en studie gällande fem olika Universitet i Storbritannien som ska motsvara den 
institutionella mångfalden i landet. Guest med flera har använt sig av enkäter och 
intervjuer för att skapa ett empiriskt material kring olika frågor som rör exempel-
vis följande: Vem uppsöker verksamheten? Vad anses vara syftet med och värdet i 
organisation? Hur är uppfattningen kring vad organisationen ska göra och med 
vilka? Författarna vill vidare jämföra hur förändringar skett kring studiens huvud-
frågor med en annan rapport för att skapa ett 10-årsperspektiv på dessa föränd-
ringar. Vidare vill man utreda vilka potentiella utmaningar som finns i nära fram-
tid och applicera ett anglikanskt perspektiv på det empiriska materialet. Bakgrun-
den till varför denna studie dessutom är intressant i förhållande till min egen är att 
Guest med flera också påvisar att det funnits ett ointresse kring att forska om re-
ligion vid universiteten eftersom det har varit ett ställe där sekulariseringstanken 
varit dominerande. Det finns i sammanhanget flera anledningar till att detta ändrat 
på sig speciellt i ljuset av ökad konkurrens mellan lärosäten där ofta saker utanför 
studierna har fått en större betydelse för valet av studieort däribland sport, stu-
dentföreningar och utrymme för bön. Enligt författarnas studie sammankopplat 
med kompletterande studier visade det sig att tro är något som är viktigt för både 
studenter och personal samt har en viktig roll att fylla på universiteten. I relation 
till min egen studie är det intressant, bortsett från själva kontexten i sig, att det just 
funnits ett ointresse kring området och att jag genom min egen studie kan bidra på 
ett litet sätt kring en ökad förståelse för hur det ser ut i Sverige.   
 
Det finns kopplingar inom Sveriges gränser via exempelvis Christina Roesers 
studie ”Svenska kyrkans studentpräster” (2011) och Amanda Wallmons ”Där 
taket är högt och trösklarna låga” (2015). Roeser undersöker hur studentpräster-
na svarar gentemot studenternas behov och hur organisationen arbetar. Detta görs 
genom intervjuer och enkäter och således baseras resultatet av studien på dessa 
samt en mindre litteraturstudie i anslutning som fokuserar på studenthälsa och 
studentkaplaner.  Studien visar att behovet som studentgruppen har är samtal 
kring existentiella frågor och stöd under studietiden vilket studentprästerna inte 
möter upp enligt Roeser. Roeser påpekar dock att hon inte har bedrivit några in-
tervjuer med studenter för att dra den slutsatsen utan utgår ifrån tidigare nämnda 
material.  Wallmon undersöker Universitetskyrkans verksamhet framställs utifrån 
olika studentmagasin och applicerar sedan Chaves teori om inre sekularisering på 
materialet samt Bäckströms teori om kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör. 
Studien baseras på en kvalitativ empiristyrd tematisk analys där slutsatserna kring 
inre sekularisering är något vaga. Visserligen kommer Wallmon fram till att kyr-
kan efterliknar en icke religiös organisation men samtidigt vilar den på kristen 
grund. Wallmon konstaterar också att materialet inte redogör för huruvida delta-
garna eller kyrkan har bakomliggande intentioner och aktiviteterna som återfinns 
kan genomföras både på sekulär och kristen grund. Wallmon menar vidare att 
Universitetskyrkan vill vara en plats för alla men misslyckas i det uppdraget och 
att organisationen eventuellt tonar ner det kristna innehållet. Wallmon kommer 
också fram till att kyrkan, som välfärdsaktör, hotar den sekulära homogeniteten i 
samhället.  
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Vidare undersöker Aune och Stevenson (2017) i ”Religion and Higher Education 
in Europe and North America” hur relationen mellan religion och högre utbild-
ning ser ut och då främst utifrån studenternas perspektiv och erfarenheter men 
även personal. Metoden är mångfacetterad och utgår från flera discipliner och 
forskningsfält och presenteras i en antologi. I antologin med en rad författare ut-
går man från tre stycken huvudfrågor där det konstateras att sekularisering och 
högre utbildning är en komplex fråga, att religion på campus potentiellt kan ses 
som ett hot på grund av religiös intolerans och i ljuset av dessa två teman finns ett 
konstaterande kring att institutionella policys formas i relation till religion på 
campus och det görs med felaktig information utifrån de två förstnämnda. Just på 
grund av att det enligt denna studie konstateras att teorier om sekularisering är 
komplexa att applicera på en campusmiljö så kan min egen studie förhoppningsvis 
bidra kring förståelsen för fenomenet.  
 
 

1.7. Material 
Mitt val för denna studie har landat i att undersöka 10 orter där Universitetskyrkan 
finns representerad. Valen kring orterna har framför allt fallit på berörda städer 
eftersom dessa återfinns i sökfunktionen på Facebook som är min primära källa 
där sökningen genererat i 9 träffar på Universitetskyrkan.1 Jag har sedan länge, 
som framgår i inledningen, jobbat på campus i Jönköping där organisationen har 
bytt namn till Chaplaincy som jag även valt att ta med. Jag har hela tiden haft 
möjligheten att utöka studien och välja fler orter men här blev omfånget en avgö-
rande faktor. Jag kommer förhoppningsvis i och med detta fånga upp mångfalden 
inom universitets och högskolevärlden eftersom lärosäten för högre utbildning 
tenderar att skilja sig något ifrån varandra. Jag kan likt Guest med kollegor kalla 
det för att fånga upp den institutionella mångfalden. Jag har således kring mitt 
material valt 10 orter av totalt 30 där universitetskyrkan finns representerad. Med 
1/3 av orterna representerade i min studie bör materialet ändå bli representativt för 
att få fram de stora penseldragen och kunna se tendenser vilket innebär att min 
avgränsning blir just där. Jag har granskat 2.5 års uppdateringar från majoriteten 
av orterna och således måste jag göra vissa avväganden och i förlängningen har 
dessa dessutom har renderat i drygt 1400 olika arrangemang.  
 
Vårt land och hela vår värld genomgår just nu en av de största kriserna i modern 
tid. Covid-19 pandemin har ställt allt på sin spets och kanske mer än någonsin har 
den unga vuxna befolkningen ett behov av Universitetskyrkans verksamhet på 
våra universitet och högskolor. Eftersom jag ändå behöver tidsbegränsa studien i 
förhållande till materialet föll valet på tidsperioden eftersom ämnet som sådant är 
minst sagt aktuellt. Studien hade kunnat tidsmässigt utökas inom ramen för denna 
uppsats men utrymmesmässiga aspekter är tvungna att beaktas varför valet föll på 
perioden. Perioden avser endast januari 2019 till och med oktober 2021.   
Huvudsakligen kommer denna studie att utgå från respektive Universitetskyrkas 
Facebooksida där innehållet kontrolleras av personal på respektive ort vilket går 

 
1 Orterna som återfinns vid sökningen och som valet fallit på är Borås, Kalmar, Karlstad, Luleå, 
Stockholm, Malmö, Uppsala, Växjö samt Örebro 
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hand i hand med hur Universitetskyrkan organiserar sig. Facebook är vad jag kan 
klassa som ett nyare inslag i mediavärlden som också benämns som en social me-
dia eftersom den till skillnad från mer klassiska nyhetskällor såsom till exempel 
tidningar möjliggör att interagera med andra människor. Användare av sociala 
medier kan även kommunicera med ett, potentiellt sett, obegränsat antal männi-
skor (Jensdotter 2021 se Ghersetti 2015:511) Facebook är enligt min mening en 
väldigt adekvat plattform för att nå ut till potentiella intressenter av olika slag.  
Det är därför inte konstigt att många nyttjar den möjligheten och där är Universi-
tetskyrkan inte är ett undantag. Jensdotter (2021:76f) fortsätter i sin doktorsav-
handling att förklara hur medialisering av religion knyter den till ett större sam-
manhang och det är på det sättet vi ser en ny synlighet av religion i det nutida 
samhället. Jensdotter hänvisar i sin tur till Hjarvard och menar att medialisering 
av religion är en del i moderniseringsprocessen i samhället. För min egen studie 
handlar det således, mot bakgrund av ovan, att välja ett material som både är lätt-
tillgängligt, modernt och utifrån hur Universitetskyrkans marknadsför sig är 
gångbart med syftet för denna studie där jag kan se respektive Facebooksida som 
digitala anslagstavlor för aktiviteter. Social media är en sådan miljö, enligt min 
mening, där det blir intressant att följa olika religioners utveckling.  

Jag kommer inom ramen för denna studie enbart undersöka de faktiska inläggen 
som organisationen väljer att lägga ut på respektive Facebooksida. Att undersöka 
kommentarer eller andra sociala interaktioner hade förvisso varit intressant men är 
inte syftet i detta fall. Däremot kommer jag i anslutning till detta ta hänsyn till när 
organisationen hänvisar till arrangemang men inte är avsändare själva exempelvis 
genom att uppmärksamma en gudstjänst som församlingen x har på söndag. När 
det kommer till antal tillfällen eller tidpunkter när aktiviteter har presenterats har 
jag valt att ta tillfället då aktiviteten marknadsförs och inte när den genomförs i 
beaktande. Jag har heller inte tagit hänsyn till om samma arrangemang marknads-
förs fler gånger utan det är samtliga statusuppdateringar som ses över. Det ger 
också fördelen med att dels få ett större material och möjligheten att kunna lyfta 
fram det som prioriteras från respektive ort. Jag vill också förtydliga i samman-
hanget att Luleå startade sin Facebookverksamhet i augusti 2019 och Borås i sep-
tember 2019 vilket gör dessa orters material lite mindre sett till tidsaspekten uti-
från studien.  
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel kommer den teoretiska ramen för denna studie presenteras som se-
nare kommer användas i analysen av det empiriska materialet. Jag kommer an-
vända mig av Karin Johannessons redogörelse för hur inomkyrklig sekularisering 
kan yttra sig och detta blir i förlängningen ramverket som kommer användas. Ef-
ter genomgången av begreppen sekularisering och inomkyrklig sekularisering 
samt aktivitetsutbudets tankefigur kommer detta sedan utmynna i en arbetsmodell 
där inomkyrklig sekularisering via tankefiguren operationaliseras.  

2.1. Inomkyrklig sekularisering & aktivitetsutbudets tankefigur.  
 
För att förstå begreppet inomkyrklig sekularisering behövs en definition av vad 
sekularisering innebär för denna studie eller rättare sagt vad som åsyftas med be-
greppet. José Casanova (2007) väljer att se sekularisering utifrån tre olika ab-
strakta uppfattningar i förhållande till den europeiska sfären. 
 

1) Nedtrappningen av religiösa uttryck samt trosuppfattningar. 
2) Att religion blivit mer privat i stället för offentlig. 
3) Den numera tydliga distinktionen mellan exempelvis stat och kyrka. 

 
Huvudpoängen, enligt Casanova, är att dessa tre kategorier eller uppfattningar kan 
verka självständigt från varandra och möjliggör också att fenomenet undersöks 
utifrån fler aspekter. Förenklat bygger grundtesen på att det moderna samhället, 
under utveckling, skjuter religion längre och längre bort i och med att det anses 
vara modernt att vara sekulär (Casanova 2011). I ljuset av detta menar även förfat-
taren att det inte är ett aktivt val att vara sekulär utan det sker, mer eller mindre, på 
grund av en moderniseringsprocess.  
   
Docenten Karin Johannesson (2018) bidrar till ytterligare förståelse i sitt kapitel i 
antologin om inomkyrklig sekularisering där hon problematiserar hur sekularise-
ringsbegreppet ska förstås. Vidare hämtar hon inspiration från Casanova och även 
filosofen Charles Taylor där Taylor och Casanova har samma uppfattning om be-
greppet och klassificerar det som ovan i tre olika former (Johannesson 2018 se 
Taylor). Vidare skapar Johannesson utifrån Casanovas och Taylors redan nämnda 
gemensamma kategorier åtta tankefigurer kring begreppet om inomkyrklig sekula-
risering. Med begreppet ”tankefigur” åsyftas fundamentala mönster som kan fun-
gera som verktyg för att bidra till människors uppfattning i orientering av sin till-
varo. Metoden att använda sig av tankefigurer är framför allt vanligt inom littera-
turvetenskapen men har även nyttjats i teologiska arbeten (Johannesson 2018:14f). 
 
Handlar då detta om att religion har blivit mer privat och gudstjänstdeltagandet 
har minskat eller handlar det om differentiering mellan det religiösa och sekulära i 
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samhället? Det finns andra synsätt på sekulariseringen av samhället där vi i stället 
kan se en sakralisering där detta begrepp representerar motsatsen till det först-
nämnda. Detta sker i det nutida samhället, exempelvis i Nordamerika, men detta 
behöver inte innebära exempelvis ett ökat antal gudstjänstdeltagare utan snarare 
att intresset för det allmän-religiösa har ökat enligt Johannesson (2018:7f.) 
Johannesson menar att om det föreligger en sekularisering av samhället som på-
verkar kyrkosynen bör det i sin tur även prägla organisationen och dess praktiker. 
En inre sekularisering kan generellt visa sig i kyrkans självbild där man övertar 
organisationsidéer som saknar teologisk motivering som således tenderar att 
tränga undan en självbild som är teologiskt grundad. Detta kan i sin tur yttra sig 
genom att exempelvis lokala församlingar tonar ner sitt kristna innehåll för att 
kunna fungera bättre i mötet med det omgivande samhället. Detta, menar vissa 
kritiker, är ett destruktivt sätt att bedriva kristen verksamhet på då det kan liknas 
vid att en hamburgerrestaurang slutar servera hamburgare (Johannesson 2018:17). 
Johannesson fortsätter att problematisera kyrkans sekularisering och utgår från att 
sekulariseringen, utifrån betraktaren, inte är av godo i detta avseende. Det innebär 
att hon ser den inomkyrkliga sekulariseringen som beskrivande, emotionellt lad-
dad samt normativ. Syftet med beskrivningen kring fenomenet är att påtala att 
något inte stämmer och att detta borde kunna gå att åtgärdas där allt hänger sam-
man med vad som läggs in i begreppet sekularisering. Det är när jag gräver dju-
pare in i begreppsvärlden för vad sekularisering kan innebära, utifrån studiens 
perspektiv, som jag inser att det är en komplex bild som uppenbarar sig. 
 
Johannesson använder sig av en tankefigur kring ett aktivitetsutbud som menar att 
sekularisering yttrar sig i felaktiga prioriteringar där resurser läggs på verksamhet 
som kunnat bedrivas av vilken organisation som helst. Enkelt uttryckt vilar det på 
tanken att kyrkans kärnverksamhet blir marginaliserad inom den kyrkliga verk-
samheten. Aktivitetsutbudets tankefigur används för att problematisera utform-
ningen av den verksamhet som prioriteras där det helt enkelt blir möjligt att delta i 
kyrkans aktiviteter utan att behöva ta del av det som traditionsenligt klassas som 
religiösa aktiviteter (Johannesson, 2018:15ff). Det som utmärker kyrkans aktivite-
ter och skapar något unikt kan i ljuset av denna tankefigur prioriteras bort för att 
ersättas helt av andra saker. Ett exempel på detta kan vara att verksamheten pre-
senterar ett upplägg för körsång eller konsert men utelämnar bön, psalmsång eller 
andakt i anslutning eftersom det finns en uppfattning att dessa exkluderar männi-
skor som enbart är där för att socialisera sig.  Detta är ett tecken på att människor 
kan delta i en aktivitet som kyrkan organiserar utan att behöva ta del av ett genu-
int kristet innehåll och då exempelvis ett gudstjänstfirande. Aktivitetsutbudets 
tankefigur visar således på hur organisationen urholkas utifrån ett kristet perspek-
tiv. Den berör gemensamma prioriteringar samt organisationsförståelse där hu-
vudproblemet är en ogynnsam utveckling för verksamheten på kollektivnivå (Jo-
hannesson 2018:18)  
 
Kritik kring Teorier om en inomkyrklig sekularisering eller om så önskas ”intern-
al secularization” har lyfts av sociologen Chaves (1993:6) som menar att det är 
svårt att definiera vad som är sekulärt kontra religiöst och detta är givetvis funda-
mentalt för att kunna se tendenser kring samt att kunna presentera slutsatser kring 
fenomenet. Chaves menar också att detta har varit ett problem för andra studier 
inom området. För min egen studie underlättar bland andra Johannesson detta och 
förklaras i 2.2. Utifrån mitt eget perspektiv när det kommer till kritiska punkter är 
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jag väl medveten om det faktum att jag utelämnar sju potentiella tankefigurer som 
rör former av kristen tro. Karin Johannessons övriga figurer hade mycket väl kun-
nat användas för att skapa ytterligare validitet till denna studie. Av olika anled-
ningar är dock detta en nödvändighet att välja bort då materialet till viss del är av 
sådan art att några av de teoretiska aspekterna helt enkelt inte går att applicera på 
verksamheten. Dessutom finns även tidsaspekten kring min studie vilket helt klart 
skapar försvårande omständigheter kring perspektiven och på grund av detta faller 
således valet på teoretiskt ramverk på ovan nämnda tankefigur.  
 
 
 

2.2. Operationalisering av teori och arbetsmodell  
 
 
För att kunna använda teorin om inomkyrklig sekularisering via aktivitetsutbudets 
tankefigur behöver jag definiera aktiviteter som kan klassas som kristna kontra 
sekulära. Karin Johannesson inleder Inomkyrklig sekularisering (2018) med en 
filosofisk inventering och skilda begreppsdefinitioner om vad som klassas med 
kyrkans sekularisering. Dessa antaganden baseras bland annat utifrån den 
Augsburgska bekännelsen som framför allt fokuserar på gudstjänstlivet där det i 
förlängningen blir logiskt att belysa motsatsen och mer sekulära aktiviteter. För att 
kunna skapa en arbetsmodell har jag utgått från Johannessons definition. Ett ex-
empel från antologin är Johannessons del där hon preciserar detta på följande vis 
enligt aktivitetsutbudets tankefigur: 

Tankefiguren utvecklas mot bakgrund av något antagande om vad som är utmär-
kande för kyrkan. I den augsburgska bekännelsen framställs det gemensamma och 
sakramentalt förankrade gudstjänstlivet som kyrkans särskilda kännetecken. Mot 
bakgrund av den preciseringen kan aktivitetsutbudets tankefigur användas för att 
ifrågasatta att Svenska kyrkan satsar pengar på sekulära aktiviteter som cirkus-
skolor, fotbollsträningar, konserter och kulturkvällar som inte innehåller några 
gudstjänstinslag i form av gemensam bön eller psalmsång (s. 17). 

 
Mot bakgrund av detta binder jag upp min teori mot det givna materialet och det 
resulterar i tabell 1 nedan.  
 
Denna tabell utgör sedan, i min metod, tematiseringen som ligger till grund för 
kodningsschemat som skapar förutsättningar för analys av data gentemot det em-
piriska materialet. Det hade varit möjligt att enligt tabellen nedan ha färre teman 
där exempelvis högtider från tabell 2 införlivas inom ramen för gudstjänster och 
andakt i tabell 1 men detta minskar tydligheten enligt min mening. På den seku-
lära sidan hade kultur kunnat bli betydligt bredare och införliva exempelvis kon-
serter men återigen minskar det tydligheten i vad Universitetskyrkans verksamhet 
består av.  
 
Tabell 1. Aktiviteter som kan härledas till kristna och sekulära enligt Antologin 
”Inomkyrklig Sekularisering” (Johannesson, 2018) 
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Aktiviteter som bedrivs på kristen 
grund: 

Aktiviteter som kan bedrivas på se-
kulär grund:  

Bön 
Gudstjänst & andakt 
Pilgrimsvandring 
Psalmsång 
Högtider 
 

Konsert 
Kultur 
Politik 
Sport, motion och hälsa 

 
 
Min process kring det teoretiska ramverket kan illustreras på följande vis:  
 
Universitetskyrkans verksamhet och mitt ämnesval à Forskningsfråga: Finns 
tendenser kring inomkyrklig sekularisering? à Mätinstrument: Tabellen ovan à 
Universitetskyrkans Facebooksidor à Analys à Diskussion  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel presenteras mitt tillvägagångssätt för att besvara min frågeställning, 
hur det empiriska materialet har samlats in och hur jag valt att analysera det in-
samlade materialet. Det behandlar även hur jag har tänkt att min teori ska kunna 
appliceras i analysfasen.   
 

 

3.1. Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys har använts för forskning i flera sekel men med televisionens in-
tåg och senare även möjligheten till att i digitaliserad form samla in stora text-
mängder har både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys utvecklats menar 
Boréus och Kohl (2018:49) i Textens mening och makt. Författarna fortsätter att 
utveckla vad det faktiskt innebär att syssla med innehållsanalys och menar att det 
lämpar sig särskilt väl för att hitta mönster i större material där jag anser att vi 
befinner oss inom ramen för denna studie. Jag kommer använda mig av manuell 
innehållsanalys där modellen i 2.2 kommer utgöra kategoriseringen av alla aktivi-
teter som görs på respektive lärosäte i fokus. Jag ska helt enkelt sätta siffror i en 
tabell för att kunna specificera hur balansen mellan dessa aktiviteter ser ut och 
vilken typ av aktivet som erbjuds. Jag kommer även i den presentationen redogöra 
för varje orts specifika fokusområden för att sedan kunna jämföra dessa för att 
kunna besvara min frågeställning. Jag kommer efter detta visa med hjälp av min 
valda teori om inomkyrklig sekularisering vilka förhållanden som råder gällande 
universitetskyrkan och dess aktiviteter.  Det är också av den här anledningen jag 
använder mig av en manuell analys eftersom jag vill kunna bilda mig en uppfatt-
ning och utvärdera materialet under insamlandets gång något som bidrar till en 
djupare förståelse. Detta har också resulterat i tabellen i 2.3.  

 
Fördelen med min studie utifrån denna process är att jag redan från början har två 
klara teman det vill säga sekulära aktiviteter kontra kristna. Kodningen kring te-
man i sig har jag redan förklarat i operationaliseringen av min teori om inomkyrk-
lig sekularisering och det handlar snarare om med materialet i åtanke att kategori-
sera dessa aktiviteter i ovan nämnda teman. I vilket fall menar forskarna Boréus 
och Kohl (2018:51) att uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsa-
nalys inte ska ses som absolut. Räknandet är dock det som kommer att vara den 
större delen av mitt datainsamlande och kommer utgöra presentationen av vad jag 
hittat. Efter detta kommenterar jag också, för att skapa ett mervärde kring studien, 
varje orts mer specifika innehåll och i förlängningen tendenserna som råder. Ef-
tersom jag vill påvisa tendenser är det lämpligare att undersöka på bredden. Jag 
vill också kunna dra slutsatser av så stor del av verksamheten som möjligt och inte 
endast enskilda orter. Med materialet i åtanke lämpar sig angreppssättet väl dessu-
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tom då jag granskar flera hundratals aktiviteter inom en begränsad tid med ambit-
ionen att jämföra.  
 
Eftersom min studie mestadels är kvantitativ i sin presentation har jag inte känt att 
jag behöver använda det som Boréus och Kohl (2018:60f) benämner som dubbel-
kodning för att säkra intersubjektiviteten. Hur kodar jag gudstjänst på ett annat 
sätt än gudstjänst exempelvis? Jag har redan förklarat i min modell hur jag har 
operationaliserat min teori och utgår någon annan från den modellen anser jag 
även att slutresultatet bör bli detsamma. Däremot har jag behövt testa analysin-
strumentet och valde således att göra det på materialet från Uppsala eftersom det 
var väldigt omfattande med mycket data i form av uppdateringar närmare bestämt 
ca 270 stycken som jag kunde dra nytta av i min studie.  Vidare är det viktigt att 
poängtera att det enda som önskas göras i sammanställningen, och när jag skapar 
en ordning i materialet, är likt det som Lindgren (2014:92) betecknar som nomi-
nalskala. Detta innebär att jag eftersöker att särskilja mellan två variabler och se-
dan kunna jämföra dessa men märk väl att vi inte tänker rangordna eller sätta 
andra värden på exempelvis en sekulär aktivitet. Det är dessutom ointressant att 
veta för mig med tanke på rådande frågeställning i vilken utsträckning en kristen 
gudstjänst är kristen i sin utformning. Enheterna i studien kommer således utgöras 
uteslutande av aktiviteter och variablerna jag tar hänsyn till i detta fall är huruvida 
dessa är sekulära eller kristna. Variabelvariation kommer inte att förekomma mer 
än för ovan nämnda två.  
 

3.2. Kvantitet eller kvalitet? 
 
 
Alvesson och Sköldberg (2008:47) beskriver den klassiska uppdelningen mellan 
induktiv och deduktiv ansats och menar även att det finns ett tredje alternativ i 
abduktionen. Min egen studie kommer efter vissa överväganden att mestadels 
verkställas med en deduktiv ansats eftersom jag väljer att studera ett empiriskt 
material men kombinerar den med en teori för att kunna inspireras av densamma 
och hitta mönster. I mitt fall kommer jag använda mig av Karin Johannessons 
definition av vad inomkyrklig sekularisering är och i förlängningen applicera Jo-
hannessons aktivitetsutbudets tankefigur på det empiriska materialet. Jag riskerar 
att ”Sätta tvångströja på min egen forskning” som Alvesson och Sköldberg 
(2008:56) beskriver men metoden lämpar sig väldigt väl i förhållande till mitt 
syfte och frågeställning och då är valet tämligen logiskt. Jag ska således studera 
Universitetskyrkan i en social media för att sedan studera dess mönster (i detta fall 
sekulära eller kristna aktiviteter) för att sedan kunna förklara och dra slutsatser 
utifrån vald teori. Min metod blir därför, som sociologerna Mikael Hjerm och 
Simon Lindgren (2014:25) uttrycker det, hypotesprövande i huvudsak men ef-
tersom jag också utgår från materialet till viss del har den även lite inslag av in-
duktiva tendenser.  
  Jag önskar också undersöka balansen mellan kristna och sekulariserade aktivite-
ter utifrån antologin om inomkyrklig sekularisering och då främst Karin Johan-
nessons definition som tidigare nämnt. 
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3.3. Validitet  
 
Validitetsproblemen som är kopplade till innehållsanalys kan vara enstaka ord där 
exempelvis orden i kodningsschemat är mångtydiga vilket skapar ett problem för 
studien. Detta problem är dock inte vidare komplicerat enligt Boréus och Kohl 
(2018, 81) och därför bör dessa undvikas men i mitt eget fall vill jag hävda att det 
blir tämligen enkelt att avgöra eftersom det är evenemangen som sådana som står 
i fokus. Exempelvis ordet ”mässa” som både kan vara kristen i sin utformning och 
utföras i en kyrka men även sekulär och hänvisa till exempelvis en välkomstmässa 
för studenter utan religiösa inslag. Det är helt avgörande att kontexten får tala en-
ligt min egen uppfattning och på Facebook anges ofta både plats, tid och utform-
ning. I övrigt när det gäller min metod hade jag kunnat bedriva en kvalitativ studie 
i stället. Detta hade varit fullt rimligt och genomförbart för att dyka på djupet i 
materialet och fånga in det outtalade. Men med mitt syfte och frågeställning i 
åtanke är en kvantitativ studie mer lämplig eftersom jag vill kunna gå på bredden 
och fånga in tendenser samt kunna dra slutsatser i förhållande till hela verksam-
heten och inte enbart enskilda orter. Det sker dock på bekostnad av det som är 
outtalat vilket förvisso hade varit intressant men då gäller det en annan studie av 
området.   
 
Jag har redan vidrört komplexiteten i begreppet ”sekularisering” och därför läm-
par sig egentligen en kvalitativ studie bättre för att nysta i detta begrepp och vad 
det kan innebära för min studie. Jag vill dock hävda att det empiriska materialet 
lämpar sig för en kvantitativ ansats och således är metoden utifrån detta mer rim-
lig. I förlängningen bör denna kunna fånga upp ett brett perspektiv och belysa 
mångfalden i kyrkans verksamhet och dess aktiviteter vilket återigen är syftet med 
studien. Uppepå detta har jag som bekant valt att arbeta mestadels teoristyrt vilket 
i sin tur resulterar i att jag har definierat vad jag letar efter i 2.2 och på det viset 
vill jag öka den intersubjektiva prövbarheten och därmed reliabiliteten i studien 
likt det som Lindgren (2014:94) beskriver. Vidare är det viktigt att poängtera den 
teoretiska tanken i att figuren i 2.2 är den tabell som styr min studie och detta uti-
från Casanovas och Johannessons idéer.  Eftersom jag inte kommer gå på djupet i 
studien, exempelvis via intervjuer, gällande den fysiska verksamheten som bed-
rivs kan studien missa saker som är dolda vilket avsändaren ämnar föra fram un-
der eventet. Ett exempel kan vara att det smygs in en liten andakt under fikan som 
från början verkade vara sekulär vid första anblick. Min bedömning i det senare 
fallet är dock att det inte är särskilt troligt men det går inte att uteslutas. Det vik-
tiga för min egen studie är med validitetsproblemen att kunna visa att jag haft 
detta i åtanke när jag genomfört datainsamling, analys och resultatredovisning. 
Jag vill med ovan sagda kunna erbjuda en underbyggd fingervisning för vad 
materialet har visat och vilka slutsatser som jag kan tänkas komma fram till likt 
det som Malterud (2014:225) beskriver. Detta kommer troligen resultera i att en 
del data kommer falla bort på grund av att det kommer bli svårdefinierat vilket 
tema som har vunnit överhanden.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
 

Jag kommer under resultat redovisa en tabell för att påvisa den mångfald som 
materialet erbjuder och för att ge en rättvis bild av densamma där teoridelen inte 
fångar in alla aktiviteter. Jag kommer vidare i detta kapitel presentera ett diagram 
från varje undersökt studieort för att sedan kort kommentera innehållet för vad 
som finns underbyggt i diagrammens staplar. Om det finns en lokal förklaring för 
vad orten vill fokusera på redogör jag för det innan jag presenterar sammanfatt-
ningen av intrycken från respektive ort. Jag väljer att presentera staplarna med 
aktiviteter som kristen och sekulär för att enklare kunna relatera till gällande frå-
geställning. Sist av allt i kapitlet återfinns ett diagram med en sammanfattning 
över samtliga enskilda aktiviteter som gjorts under perioden. Orterna presenteras i 
bokstavsordning och i bilaga 1 återfinns resultatet på en detaljerad nivå för re-
spektive ort.  

4.1.1 Kompletterande aktiviteter 
 
I 2.2 redogör jag för vilka aktiviteter som har varit föremål för min studie. Ef-
tersom detta tenderar att bli enkelspårigt krävdes ett öppet sinne i materialgenom-
gången. För att påvisa den bredd Universitetskyrkan har samt att kunna besvara 
gällande frågeställning. Dessa aktiviteter går att införliva i majoriteten av fallen i 
tabell 1 men detta hade minskat tydligheten i studien och begränsat kartläggning-
en av det empiriska materialet. Även om detta får ses som ett exempel nämns 
inget i den augsburgska trosbekännelsen om klimatfrågor (Politik) eller film (Kul-
tur) och således bör dessa även presenteras som sekulära aktiviteter. Detta arbete 
har då resulterat i tabell 2.   
 
Det är också nödvändigt för att tydliggöra detta i en ytterligare tabell då jag menar 
att detta ökar förståelsen för det empiriska materialets mångfald. Mitt syfte och 
frågeställning är att kartlägga den bredd av aktiviteter som återfinns som i sin tur 
möjliggör jämförelser mellan orterna som är föremål för min studie. En diskussion 
går alltid att ha för hur aktiviteterna kategoriseras. I detta fall utgår grundtanken 
utifrån vad som går att utläsa av det empiriska materialet.  
 
Tabell 2. Aktiviteter som kan härledas till kristna och sekulära utifrån empiriskt 
material.  
Aktiviteter som bedrivs på kristen 
grund: 

Aktiviteter som kan bedrivas på seku-
lär grund:  
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Alpha/utbildning 
Bibelläsning 
Retreat 

Enskilda samtal och samtalsgrupper  
Film 
Frivilligarbete 
Frukost, Lunch, Middag & Fika 
Föreläsningar 
Intervju 
Klimat 
Meditation och själavård 

 
 

4.1.2. Sammanfattning av aktiviteter 
Nedan följer ett diagram som sammanfattar alla aktiviteter som varit föremål för 
studien. Jag vill understryka att det finns ytterligare 95 aktiviteter som inte går att 
härleda till vare sig sekulära eller kristna inslag utifrån teorin och därför har dessa 
fallit bort från studien. Röd färg är Kristen och blå står för Sekulär.  
 
Tabell 13. Sammanfattande aktivitetstabell över samtliga orter 

 
 
 

4.1.3. Borås  
Borås marknadsför sin verksamhet genom att erbjuda samtal, själavård, andlig och 
personlig vägledning där alla är välkomna, oberoende av religion, könsidentitet, 
sexuell läggning och troende eller inte troende. Aktiviteter som sticker ut i sam-
manställningen är i huvudsak sekulära samtal eller kristen bön. Borås har även 
föreläsningar om klimatfrågor, fika och taizeafton.  
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(https://www.facebook.com/Universitetskyrkan-Borås-100409374678953) 
 
Tabell 3. Borås balans mellan aktiviteter 

 

 

4.1.4. Jönköping  
Chaplaincy marknadsför sig med tre ledord som är Talk, pray & listen som utgör 
grunden för verksamheten. Inbäddat i tabell 4 finner ni bland annat samtalsstöd, 
bordshockey, volontäruppdrag i samband med covid-19 för olika studentgrupper 
och komikerintervju i biblioteket i den sekulära stapeln. I den kristna är pil-
grimsvandring på Öland via Birgittaleden, gudstjänst och bön något som sticker 
ut. (https://www.facebook.com/JUChaplaincy). 

 
Tabell 4. Jönköpings balans mellan aktiviteter 

 

4.1.5. Kalmar  
Universitetskyrkan i Kalmar vill finnas för dig som studerar eller arbetar vid 
Linnéuniversitetet. I den kristna stapeln i tabell 5 finns tydliga inslag av bön och 
gudstjänst och i den sekulära återfinns klimatfrågor och som enda organisation 
även politiska frågor såsom ställningstagande för exempelvis asylrätt och upp-
backande av kampanjen black lives matter. I Kalmar finns även möjlighet att delta 
i bruncher med olika samtalsämnen men också att gå utbildning i det kristna 
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evangeliet via en alphakurs eller ta del av skönlitteratur i samband med en lunch. 
(https://www.facebook.com/UniversitetskyrkanKalmar) 
 
Tabell 5. Kalmars balans mellan aktiviteter 

 
 

4.1.6. Karlstad   
I Karlstad vill Universitetskyrkan finnas till för att alla med tro eller en icke tro 
för den delen. Samtal om existentiella frågor som identitet, relationer, mening, tro, 
studier eller vad som helst. Universitetskyrkan marknadsför utöver aktiviteter på 
campusområdet även aktiviteter runt om i Karlstad. Föreläsningar, konst och olika 
samtal är centralt i den sekulära stapeln och andakt i den kristna.  
(https://www.facebook.com/universitetskyrkanikarlstad) 
 
Tabell 6. Karlstads balans mellan aktiviteter 

 

4.1.7. Luleå  
Universitetskyrkan i Luleå vill finnas till för alla, studenter och personal. Guds-
tjänst, bön och andakt representerar majoriteten av de 128 kristna aktiviteter me-
dan mental hälsa, samtal och Luleå har även inslag av sport i den sekulära stapeln 
med bland annat en kristen innebandyförening. I Luleå finns fördelen att kunna 
nyttja Porsökyrkan som lokal vilket har stor betydelse för hur materialet framställs 
där det kristna innehållet får lov att få ett större utrymme. 
(https://www.facebook.com/UniversitetskyrkanLulea) 
 
Tabell 7. Luleås balans mellan aktiviteter 
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4.1.8. Malmö  
I Malmö finns universitetspräster och pastor till hands för samtliga studenter och 
anställda vid Malmö universitet. Kyrkan vill vara ett stöd under studietiden i alla 
slags frågor. Bön är påfallande för den kristna stapeln och för den sekulära åter-
finns gruppsamtal som tema. Det som är unikt utifrån materialet med Malmö är att 
verksamheten också är inblandat i valberedningen för kårens organisation.  
(https://www.facebook.com/UniversitetskyrkanMalmo) 
 
Tabell 8. Malmös balans mellan aktiviteter 

 

4.1.9. Stockholm  
Stockholms Universitetskyrka vill vara en följeslagare på vägen och finnas till 
hands om någon vill prata om olika livsfrågor. Man trycker också på att man är ett 
ekumeniskt samarbete och vill erbjuda sina tjänster till studenter och personal. 
Vandringar, #metoo, kristna retreater, nattvard men även litteratursläpp är delar av 
Stockholms kristna och sekulära staplar.  
(https://www.facebook.com/universitetskyrkanstockholm) 
 
Tabell 9. Stockholms balans mellan aktiviteter 
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4.1.10. Uppsala   
Universitetskyrkan i Uppsala vill vara ett ekumeniskt arbetslag och finns till för 
studenter och personal vid Uppsala universitet och SLU. Personalen har tystnads-
plikt och man är välkommen oavsett vad man tror eller inte tror på. Här återfinns 
taizemässa som återkommande inslag i den kristna stapeln samt pride och HBTQ 
aktiviteter i den sekulära. Man vill även i Uppsala exempelvis uppmärksamma 
studentpopulationen på mäns våld mot kvinnor, arrangera gospelgudstjänster men 
även ett samtalsstöd i form av en kampanj som heter elefanten i rummet som byg-
ger på självkänsla kring studier. (https://www.facebook.com/Universitetskyrkan) 
 
Tabell 10. Uppsalas balans mellan aktiviteter 

 

4.1.11. Växjö  
Universitetskyrkan i Växjö vill finnas till för de studenter som behöver någon att 
prata med och som vill träffa andra studenter med samma tro. Man vill även fin-
nas till som stöd. Bön, gudstjänst och andakt är starka inslag i den kristna stapeln 
medan samtal är övergripande för den sekulära. Växjö verkar också satsa på att 
arrangera klädbytardagar, soppmiddagar, men även inspiration för bröllop. 
(https://www.facebook.com/universitetskyrkanvxo) 
 

0
10
20
30
40
50
60

Kristet Sekulär

Kristen: 24 Sekulär: 48

0

50

100

150

200

Kristen Sekulär

Kristen: 67 Sekulär: 163



 24 

Tabell 11. Växjös balans mellan aktiviteter 

 

4.1.12. Örebro  
Närkes bidrag marknadsför sig för att finnas till för studenter och personal på 
Örebro Universitet. Organisationen förtydligar också att det är ett samarbete mel-
lan flera olika kyrkor i Örebro och personalen har tystnadsplikt. I Örebro är seku-
lära samtal en stor del av den stapeln och på den kristna sidan står bönen och an-
dakten i centrum. Poddar och retreats är även populärt att uppdatera om. 
(https://www.facebook.com/ukorebro)  
 
Tabell 12. Örebros balans mellan aktiviteter 

 
 
 
Generellt om orternas olika karaktär är aktiviteter som vilar på sekulär natur i 
materialet består av en uppsjö av olika verksamheter. I Jönköping bjöds komikern 
Anders Jansson in för att prata om sin komikerkarriär via en kväll i biblioteket där 
studentpastorn intervjuade. Chaplaincy föredrar under vårkanten att bege sig till 
Öland och gå Birgittaleden tillsammans med studenter och personal där kontras-
terna således blir tydliga mellan vilket ben som verksamheten vill stå på. I Kalmar 
försöker universitetskyrkan bilda opinion i frågorna om asylrätt och black lives 
matter och varje fredag står kyrkan och lobbar för att påverka samhället i klimat-
frågor. Man bedriver också träffar för litteraturintresserade och det är också fram-
för allt i Kalmar som det blir uppenbart hur viktig enskilda individer är för vad 
som presenteras på sociala medier men även till vilken utsträckning som man är 
aktiv visar sig. Med sina närmare 300 aktiviteter som bidrag till denna studie är 
man således en väldigt aktiv del på plattformen. Om politik och klimat var slående 
för Kalmars fokuspunkter inom det sekulära benet är Uppsalas fokus på pride och 
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HBTQ-frågor något som är slående för ortens prioriteringsordning. Regnbåg-
skvällar och pridekören avlöser varandra i materialet och inte minst under pride-
veckorna i sin helhet.  
Det som karaktäriserar Stockholm är att det erbjuds ett utifrån definitionen seku-
lära samtalsgrupper om olika aktuella frågor som senare övergår till nattvard om 
så önskas. Stockholm marknadsför också kristna retreater för att boosta energin i 
studievardagen samt ett interreligiöst systerskap. Luleå å sin sida är väldigt mång-
facetterade i sin verksamhet och bedriver näst intill lika många sekulära som 
kristna evenemang. Luleå verkar ha en stark fördel i att kunna nyttja en kyrka i 
anslutning och den fördelen delar man med några andra orter. Luleå är också den 
ort som aktivt marknadsför att röra på sig fysiskt genom att gå med i den kristna 
innebandygruppen.  

 

4.2. Analys 
 
I detta avsnitt behandlas hur materialet har svarat mot teorin om inomkyrklig se-
kularisering och hur verksamheten prioriteras. Teorin är utvecklad av Karin Jo-
hannesson utifrån José Casanovas och Charles Taylors definition av vad sekulari-
sering innebär. Jag ska även i anslutning till detta skapa en övergripande bild av 
vilken karaktär som de olika aktiviteterna har på respektive ort och hur balansen 
mellan sekulära och religiöst kristna aktiviteter ser ut.  
 

4.2.1. Inomkyrklig sekularisering  
 
Sekularisering sker enligt Casanova (2011) som en omedveten process i moderni-
seringen av samhället. I resultatet redogör jag för min undersökning nästan 1400 
aktiviteter där dessa i sin tur består av Gudstjänster, andakter och bönestunder 
men även klimatmöten, innebandykvällar och bordshockeyturneringar. Kontras-
terna är minst sagt påtagliga vid första anblick. Materialet visar i sin tur inte nöd-
vändigtvis tendenser kring kategorierna i min teoridel som Casanova lyfter fram. 
Jag kan alltså inte med någon säkerhet identifiera (1) en nedtrappning av religiösa 
uttryck (2) att religion blivit mer privat eller (3) tendenser som visar att vi inte har 
en statsbunden kyrka längre. Det blir däremot tydligare när variablerna preciseras 
i förhållande till begreppet sekularisering vilka tendenser som råder i materialet. 
Det blir därför nödvändigt att i analysdelen använda en snävare definition av be-
greppet sekularisering. Materialet ska nu analyseras med hjälp av Karin Johannes-
sons teori om inomkyrklig sekularisering. 
 
Materialets karaktär avger generellt känslan kring det som Casanovas och Johan-
nessons gör uttryck för via sina definitioner. Modernisering och sekulariserings-
processer hänger ihop och enligt dessa tankegångar präglas universitetskyrkans 
aktiviteter av en sekulär natur. Genom min kvantitativa analys av Facebooksi-
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dorna är det genomgående mönstret och den generella bilden tydlig där det åter-
finns ca två sekulära aktiviteter på en kristen. Tendenserna mellan städerna är 
också relativt lika varandra när det kommer till renodlade siffror med en tydlig 
majoritet för sekulära aktiviteter. I Växjö däremot föreligger motsatsen närmare 
bestämt det helt omvända förhållandet med dubbelt så många kristna aktiviteter. 
Även om de kristna aktiviteterna inte är lika dominerande som i Växjö har ändå 
Örebro fler kristna aktiviteter än sekulära. Genomgripande finns dock goda anled-
ningar att kunna bilda en uppfattning när det kommer till aktiviteterna som Uni-
versitetskyrkan arrangerar eller marknadsför. Det som åsyftas här från min sida, 
gällande Johannesson idé, baseras på det faktum att det råder en stor majoritet av 
sekulära aktiviteter i förhållande till kristna. 
 
Däremot för att se bortom siffrorna och titta på det generella utbudet av aktiviteter 
som erbjuds mot studenter och personal visar materialet att det inte föreligger nå-
gon egentlig nedtoning av kristenheten där kristna aktiviteter genomförs. Det som 
karaktäriserar verksamheten är, likt staplarna i diagrammen, två ben med en stor 
tydlighet i vad som anordnas. Jag sammanfattar det som att när Universitetskyr-
kan bedriver sin verksamhet gör man det utifrån förutsättningarna som råder där 
kontexten i stor utsträckning påverkar innehållet. Kristendomen för Universitets-
kyrkan är enligt resultatet i denna undersökning ingen sekundär inspirationskälla 
utan är högst närvarande, när organisationen väljer att det ska vara så, oavsett ort. 
Allt från gudstjänster, andakt och bön sker i enlighet med den kristna ordningen 
däremot görs dessa inte generellt på campusområdet utan oftast i en kyrka eller 
motsvarig fysisk lokal. Därmed görs inte dessa aktiviteter i vad som kan kallas för 
en sekulär miljö såsom föreläsningssalar, bibliotek eller blandat med andra verk-
samheter. Universitetskyrkan bedriver heller inte, utifrån vad materialet tillkänna-
ger, på något sätt en destruktiv verksamhet mot sin egen religion såsom Johannes-
son utrycker det. Enkelt uttryckt serverar Universitetskyrkan fortfarande kristen-
dom på menyn, i förhållande till tidigare nämnd hamburgerrestaurang, och då i 
ganska hög utsträckning men organisationen har moderniserat sin meny något 
utan att för den delen tumma på det kristna budskapet som i allra högsta grad är 
närvarande. Jag vill understryka det faktum att av dessa nästan 1400 aktiviteter 
som har undersökts är fortfarande nästan 500 av dessa tydligt kristna och tradit-
ionsenliga.   
 
Det finns inga övergripande tendenser som pekar på vid första anblick av resulta-
tet att Universitetskyrkan påverkas av 3:e part i den bemärkelsen att någon annan 
influerar innehållet. Även om kyrkan verkar sida vid sida av exempelvis student-
hälsan eller studentföreningar, som inte är religiösa i sin verksamhet, är kommu-
nikationen tydlig vad gäller dess innehåll. Således vill jag hävda att det är just 
aktiva val som görs under tiden för vilket av benen som universitetskyrkan står på. 
Det är fullt rimligt att vid en välkomstmässa i Jönköping som student utmana pas-
torn i bordshockey för att på söndagar bryta bröd och ta nattvard. Det är en mång-
facetterad bild som målas upp i materialet med stora kontraster där vissa är tydli-
gare än andra. Tittar jag närmare på vad syftet kring Universitetskyrkan är i för-
hållande till hur man vill framställa sig och i den miljön man verkar i finns alltså 
tydliga tendenser till den normativa bild som Johannesson tar upp sett över de 
allra flesta orter, det vill säga hur det bör vara. I mitt teoriavsnitt, via Johannes-
sons bidrag, finns ett exempel kring detta där en köraktivitet genomförs där 
kristna inslag exkluderas i detta fall psalmsång för att inte avskräcka deltagarna 
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från den sociala aktiviteten. Detta exempel är talande för just hur körsången bed-
rivs på många av orterna där jag menar att det utifrån materialet är tydligt att 
kristna inslag tas bort helt till förmån för det sociala, förutom när kören bedrivs i 
kyrkan. Likadant gäller framför allt många sekulära aktiviteter i materialet där 
universitetskyrkan verkar utanför kyrkan som fysisk lokal. I stället för att trycka 
på det som är unikt för en kyrka kan i stället fokus riktas mot något helt annat 
såsom fika, politiska uttryck eller samtal om samhällsfrågor, helt enkelt mellan-
mänskliga aktiviteter.   
 
När det kommer till Johannessons fråga kring felaktiga prioriteringar är detta pro-
blematiskt att uttala sig kring. Utifrån materialet vill Universitetskyrkan finnas till 
för studenter och personal, som Guest med flera uttrycker det, med ett lyssnande 
öra. Samtalsmöjligheterna som marknadsförs i materialet är den aktivitet som står 
för en stor del av de sekulära aktiviteterna. Utifrån teorin om inomkyrklig sekula-
risering innebär det dock att det troligen hade klassats som felprioriterad verk-
samhet som bedrivs när inte samtalet handlar om det som teorin klassar som genu-
int kristet. Utifrån syftet för organisationen framstår dock att det är precis den 
rollen som universitetskyrkan vill fylla på de olika orterna. Grundtesen enligt Ca-
sanova går dock inte att komma ifrån i detta avseende och är slående utifrån 
materialet där kristendomen har skjutits längre bort från verksamheten när det 
kommet till ovan nämnda del.   
 
Från ett kristet perspektiv kan jag via materialet konstatera att verksamheten till 
viss del har urholkats men i förhållande till kontexten är det väldigt oklart om 
detta leder till en ogynnsam utveckling. Det blir helt enkelt svårt att se om den 
inomkyrkliga sekulariseringen i detta fall leder till ett destruktivt beteende på kol-
lektivnivå. Faktum är att det eventuellt kan vara tvärt om där det potentiellt i ett 
annat forum än i kyrkan blir enklare för alla intressenter att ta del av verksamhet-
en och då kanske framför allt i en tid av Covid-19.  
 
Sammanfattningsvis med resultatet i åtanke och det teoretiska perspektivet kan det 
konstateras att prioriteringarna i verksamheten är till större delen sekulär. Frågan 
kvarstår dock om den är av ondo. När tillfälle ges finns det enligt materialet ut-
rymme för att vara både sekulär och kristen när universitetskyrkan utformar akti-
viteter.  Det är helt enkelt mer komplicerat att utmana en student i att läsa fader 
vår snabbare än pastorn kontra att köra en bordshockeymatch på en välkomst-
mässa som dessutom anordnas av ett universitet. Universitetskyrkan kommer dock 
inte ifrån det faktum att en betydande del av aktiviteterna som bedrivs är mesta-
dels på sekulär grund, omedvetet eller inte.  
 
 

4.3. Slutsatser 
 
Jag har genom min kvantitativa innehållsanalys granskat en, i förhållande till 
verksamheten, stor mängd material som ligger till grund för att kunna besvara min 
första fråga i frågeställningen. Syftet med min studie har hela tiden varit att skapa 
en så bred bild som möjligt för att kunna dra slutsatser från densamma om orterna 
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i sig men främst som helhet. Målsättningen har också varit om det går att identifi-
era skillnader mellan orternas prioriteringar och huruvida materialet förhåller sig 
till teorin om inomkyrklig sekularisering.  
 
Det jag har funnit är en stor mångfald mellan kristna aktiviteter på ena sidan och 
sekulära på den andra utifrån den verksamhet som bedrivs inom ramen för Uni-
versitetskyrkans sfär. För att besvara min andra fråga angående inomkyrklig seku-
larisering har jag i min materialgenomgång granskat det empiriska materialet och 
fått fram en tabell som lyfter fram ytterligare aktiviteter som inte teorin greppar.   
 
 
I centrum för samtliga orter i den kristna stapeln är dock sett till aktiviteterna som 
erbjuds gudstjänst, andakt och bön, dessa tre och störst av allt är gudstjänsten. 
Utifrån operationaliseringen av det teoretiska ramverket faller detta in i den 
augsburgska trosbekännelsen och är sekulariseringens motpart i detta avseende.  
Centralt för den sekulära stapeln är i särklass det sekulära samtalet i form av mel-
lanmänsklig dialog både på ett individuellt plan och i grupp. Detta sker i olika 
sammanhang mellan allt från att träffas på ett café till att spontant ta en kopp kaffe 
på kontoret.  
 
Det är iögonfallande i detta läge hur kontexten påverkar innehållet på respektive 
sida där jag finner det konstaterat att detta styr mängden av kristet material till stor 
del. Kontexten i detta fall åsyftar i huvudsak var aktiviteten bedrivs och i vilket 
sammanhang.  Det finns således ett starkt samband mellan sammanhanget som 
erbjuds via den kristna stapeln i resultatet, exempelvis via en kyrka som fysisk 
lokal, och innehållet som produceras på Facebooksidorna. Jag liknar Universitets-
kyrkan vid en social kameleont där verksamheten hela tiden anpassar sig till den 
miljö organisationen verkar i och det upplevs som dessa aktiviteter som produce-
ras och marknadsförs ytterst är en produkt av sin egen självbild. Självbilden som 
sådan verkar för mig tränga undan kristet innehåll på det sättet som Johannesson 
vill förmedla. Det är tydligt att Universitetskyrkan försöker att anpassa sig till 
situationen och det är ingen stor skillnad mellan att tränga undan något till förmån 
för något annat kontra att välja när det passar. Jag vill dock påstå att universitets-
kyrkan i stor utsträckning vill marknadsföra en stark kristen profil via Facebook 
för hur förklaras annars de gemensamma inslagen av gudstjänster, bön och andakt 
på samtliga orter? Casanova hävdar att sekulariseringsprocessen är omedveten och 
detta kanske är ett faktum i många andra kretsar men i Universitetskyrkans intres-
sesfär föreligger strategiska val och en medvetenhet kring vad som marknadsförs 
kring den profil som uppenbarar sig och för att dra den slutsatsen räcker det med 
att titta på det empiriska materialet på varje sida. Det är trots allt, som det utveck-
lats till, en av huvudpoängerna med sociala medier att kunna marknadsföra sig 
själv eller en organisation för omvärlden.  
 
Den självbild som enligt mig återfinns i materialet kring universitetskyrkan är 
dock oerhört komplex men, som vi redan berört, definieras av Johannesson (2018) 
på följande vis i sitt avsnitt om vad inomkyrklig sekularisering innebär:  
 

Som redan berörts kan inomkyrklig sekularisering i mer allmän mening visa 
sig i kyrkans självbild. På en övergripande organisatorisk nivå̊ handlar detta 
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om att kyrkan oreflekterat tenderar överta sekulära organisationsidéer som 
saknar egentlig teologisk motivering (s.8) 

 
Organisationen är inte centralstyrd vilket är uppenbart utifrån denna studie och 
detta är heller ingen hemlighet. Det innebär, likt relationen mellan kommuner och 
stat, att orternas organisation förefaller väldigt olik i sina prioriteringsordningar 
och konsekvensen är då att fokusområden skiftar beroende på vilka intressen som 
återfinns i den miljön verksamheten verkar i. Jag vill också hävda att materialet 
präglas av intressen från enskilda individer och kanske inte som brukligt en tyd-
lighet utifrån en organisation. Detta är givetvis från ort till ort och därmed vill jag 
säga att detta varierar kraftigt men att tendensen går att urskönja. Anledningen till 
detta konstaterande är exempelvis att det marknadsförs avtackningar för anställda 
och när dessa slutar ändras karaktären på innehållet på Facebook radikalt. Även 
om detta inte är en central del för min frågeställning vill jag ändå hävda att det är 
värt att lyfta eftersom det ger svaret på i många fall hur kyrkans verksamhelhet 
prioriteras och ger således en del av svaret på varför det återfinns stora kontraster i 
materialet och hur det skiljer sig åt mellan orterna. 
Av dessa nästan 1400 aktiviteter är ca 30% starkt knutna till en kristen tro utifrån 
ett övergripande perspektiv. Detta varierar som jag tagit upp tidigare men det från-
tar inte materialet den prägel som återfinns. Utifrån teorin om inomkyrklig sekula-
risering och aktivitetsutbudets tankefigur vill jag ändå hävda att det inte råder 
några tvivel kring att en sekulariseringsprocess går att identifiera. Det bygger på, 
som tidigare nämnt, självbilden som återges i materialet, och verktygen som kan 
skapas för att orientera sig i universitetskyrkans omvärld. Det beror också på 
campusmiljön som Universitetskyrkan verkar i men att detta skulle kunna föran-
ledas till felaktiga prioriteringar är dock högst oklart. Denna fråga baseras främst 
på att det är just denna identitet som Universitetskyrkan eftersträvar då det annars 
vore anmärkningsvärt att hitta den mängden sekulära inslag. Om dessa tendenser 
och beteenden är självförstörande eller inte finns inte någon möjlighet till att av-
göra inom ramen för denna studie. Men om jag utgår från grundtesen att alla kyr-
kor endast ska organisera det som enligt teorin är godkända aktiviteter utifrån ett 
kristet perspektiv är denna verksamhet väldigt destruktiv. Jag har dock svårigheter 
att bevisa denna destruktivism eftersom materialet inte riktigt tillåter detta.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I mitt diskussionskapitel kommer jag först reflektera över hur utfallet kring an-
vändningen av teorin om inomkyrklig sekularisering. Jag kommer efter det gå 
över i en metodologisk diskussion kring de metoderna som använts inom ramen 
för min studie för att till sist kommentera det empiriska materialet i förhållande 
till den forskning jag valt att lyfta fram.  
 
 

5.1 Teoretisk reflektion  
 
 
 
För att kunna finna mönster och få möjligheten att generalisera något utifrån stu-
diens resultat och analys blev det nödvändigt att tidigt hitta lämpliga teorier för 
att besvara min frågeställning. Valet föll på aktivitetsutbudets tankefigur som är 
utvecklad av Karin Johannsson där hennes sju övriga tankefigurer ska ge en sam-
lad bild som karaktäriseras av eventuella förändringsprocesser som Svenska kyr-
kan är indragen i gentemot inomkyrklig sekularisering (Johannesson 2018:11). 
Det hör till sak att påtala att syftet kring dessa åtta tankefigurer där Johannesson 
menar att dessa sammanhänger med skilda förståelser av vad som kan klassas 
som en inre sekulariseringsprocess och det är i dessa åtta figurer begreppet pro-
blematiseras. Det är i detta som min egen studie får uppenbara brister eftersom 
jag enbart har haft möjlighet att studera mitt material utifrån en av dessa. Det ska 
sägas samtidigt att materialet inte tillåter samtliga åtta tankefigurer men min po-
äng är fortfarande att för att komma till djupare kunskap kring hela organisation-
en som ligger till föremål för studien hade jag behövt en eller flera komplette-
rande modeller. Jag var nog något naiv i början eftersom jag hade en stark upp-
fattning om vad sekularisering innebar och samtidigt en ännu starkare uppfattning 
på förhand hur materialet skulle ut. Med det sagt uppenbarade sig en väldigt 
komplex organisation i Universitetskyrkan där jag också under tiden började re-
flektera över vad sekularisering innebär och den komplexitet som gömmer sig i 
begreppet. På ett ytterst generellt plan menar jag att det blir svårt att reda ut saker 
om inte perspektiv breddas och flera aspekter läggs in i de teoretiska ramverk 
som trots allt finns att välja emellan. Det hade varit fullt rimligt att använda sig av 
fler tankefigurer för att kunna dyka mer på djupet och reda ut exempelvis varför 
det återfinns politiska utspel från Universitetskyrkans verksamhet. Inom ramen 
för min egen studie konstateras det att det finns men inte nödvändigtvis varför 
och det är när jag kommer dit hän det börjar bli intressant. För att undvika att min 
egen studie blev endast filosofisk och stanna av vid begreppsvärlden omkring 
sekularisering blev jag således tvungen att fatta vissa beslut kring vad jag skulle 
fokusera på. Faktum är att det lämpade sig väldigt väl att använda sig av aktivi-
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tetsutbudets tankefigur eftersom den trots allt belyser problemet många religiösa 
organisationer har i dagens moderna samhälle enligt min mening. Det är uppen-
bart att utifrån denna tankefigur, och endast denna, har Universitetskyrkan många 
utmaningar i olika delar i sin verksamhet men jag konstaterar också att kristen-
domen är högst levande i verksamheten. Problemen finns således i huruvida Uni-
versitetskyrkan väljer att presentera sina sekulära inslag eftersom organisationen 
enligt min mening är högst överens när det kommer till de kristna. Johannesson 
påtalar att hon ser sekularisering utifrån tankefigurerna som är emotionellt laddat 
och inte något som är av godo. Jag är väldigt osäker på om jag delar uppfattning-
en kring detta då jag inte riktigt förstår hur, om jag hårdrar det, en modern kyrka 
ska kunna överleva om huvudändamålet år 2021 är att bedriva husförhör. Även 
om just husförhör inte är föremål för varken denna studie eller litteraturen som är 
kopplad till densamma vill jag bara påvisa att det inte alltid är bra att fastna i det 
förgångna. Det blir alltså således märkligt att ha en allt för hårt konservativ håll-
ning när det kommer till utövandet av religion och framför allt i en svensk kon-
text inom universitets och högskolevärlden. Det är dock i ljuset av det teoretiska 
ramverket påfallande att frågor om identitet och en förtunning av den kristna tron 
återfinns i materialet enligt mig. Det kanske också är här Casanova får rätt i det 
antagandet att sekularisering är något som ska ses i ljuset av moderniseringen av 
samhället och varför inte genom en modern mediekanal såsom Facebook där 
Universitetskyrkan ska slåss om utrymmet mot summerburst eller andra sociala 
events.  
Teorin tar avstamp i den augsburgska trosbekännelsen och jag tror även här att 
det hade varit kärnfullt att titta närmare på ett bredare perspektiv på kristendo-
men. Jag är nämligen ganska övertygad om vi lyfter blicken utanför Sveriges 
gränser hade detta perspektiv varit intressant att applicera på andra, framför allt, 
europeiska länder för att påvisa skillnader och likheter i verksamheten utifrån 
exempelvis en tankefigur som rör aktiviteter. För min egen studie är det också 
viktigt att förstå att Universitetskyrkan inte är någon traditionell kyrka men jag 
vill hävda att det har väckts många frågor under studiens gång som är centrala 
kring detta och jag vill påminna om att verksamheten finansieras av ganska stora 
kristna organisationer i sverigemått. Poängen är att det enligt min mening i 
slutändan utifrån det teoretiska ramverket går att urskönja ett identitetsproblem i 
verksamheten där Universitetskyrkan inte vet vilket ben organsationen ska stå på 
enligt min egen uppfattning.  
 

5.2 Metodisk reflektion  
 
Från början var det inte alls meningen att jag skulle bedriva en innehållsanalys 
utifrån de premisserna som denna studie följt. Jag vill däremot säga att jag inte 
ångrar mina val men att jag hade önskat att jag hade fått ut mer av kärnan i verk-
samheten. För att kunna dra slutsatser kring det jag önskade uppnå från början 
hade jag behövt bedriva semistrukturerade intervjuer med flertalet studentpräster 
och sedan omsatt detta utifrån hur verksamheten ser ut. Detta var något som inte 
fanns utrymme för på kandidatnivå och det är först då som detta kan nå sin fulla 
potential enligt min mening. Problemet som jag upplever det med att ha en teori-
styrd form av metod är att jag satte lite tvångströja på mitt eget material. När jag 
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gjorde min datainsamling nådde jag många insikter om verksamheten, mina me-
todiska val och min valda teori som inte nödvändigtvis är dåliga val men som 
stänger vissa dörrar. Mitt största problem kom att uppenbara sig under studiens 
gång, ca halvvägs genom datainsamlingen, och det är att jag började ifrågasätta 
mig själv utifrån dessa val. Det var också för sent att gå tillbaka och jag hade 
egentligen ingen lösning på mina insikter. Det jag pratar om är definitionen av 
vad sekularisering innebär och i förlängningen också teorin som gjorde denna 
undersökning möjlig. Begreppsvärlden är komplex och dessutom applicerat på, 
om möjligt, än ännu mer komplex verksamhet som uppenbart till stora delar inte 
följer en överdriven standard är ganska svårläst. Anledningen till detta är att det 
verkar vara väldigt individuellt såsom verksamheten styrs utifrån och det resulte-
rar i sin tur i att jag i stället för att dra slutsater och analysera organisationen som 
sådan landat i att studera ett socialt media styrt av en individ. Detta är kanske 
ingen överraskning eftersom det alltid finns en avsändare oavsett om granskning 
sker av tidningsartiklar eller Facebook men det blev påtagligt först en bit in i min 
studie.  
Vad som däremot har varit styrkan med studien är just det breda omfånget kring 
materialet där jag fått ta del av en otrolig mångfald och kreativitet. Styrkan har 
också varit att jag mer eller mindre kunnat göra detta geografiskt rikstäckande 
från Malmö till Luleå.  
 
Gällande validiteten vill jag hävda att jag har hårdkodat det som går att kodas. 
Det vill säga att jag har svårt att se att någon med samma metod skulle göra andra 
upptäckter i materialet. Däremot finns det alltid en möjlighet att byta teoretiskt 
perspektiv och då är jag tämligen övertygad om att det skulle se annorlunda ut. 
Det är väl det som är poängen kring att ha ett teoretiskt ramverk att luta sig mot 
och jag har i anslutning till detta gjort många avgränsningar i materialet. Det har 
funnits tillfällen där aktiviteterna har innehållet både sekulära och kristna inslag 
men då vill jag med bestämdhet hävda att det kristna budskapet får ses som det 
konceptet som vinner fördel. Jag har också vidrört hur begreppet sekularisering är 
utformad och dess komplexitet och i förlängningen för att reda ut förutsättningar-
na kring just Universitetskyrkans inomkyrkliga sekularisering vill jag hävda att 
det är nödvändigt att komplettera denna studie med någon form av kvalitativ in-
tervjubaserad studie. Det ska dock med största ödmjukhet inför detta konstateras 
att jag inte har en aning om hur alla dessa aktiviteter i slutändan gick till. Jag har 
trots allt bara undersökt inbjudan och inte själva festen.     
  
 
 
 

5.3 Empirisk reflektion  
 
Aune med flera är tydliga i sin framställning med att det funnits ett mindre oin-
tresse kring att bedriva forskning gentemot religion och högre utbildning. Detta 
kan föranledas av att universitet och högskolor är en sekulär miljö men i ljuset av 
ett moderniserat samhälle och en ny syn på religion har detta intresse återväckts. 
Det var ungefär dessa tankebanor som påverkade mina val när jag valde att stu-
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dera Universitetskyrkan och dess verksamhet i Sverige. Det är också tydligt att det 
finns en annan tradition och historik i Storbritannien än den som finns i Sverige. 
Kaplaner och Chaplaincy har redan ett större inflytande enligt min tolkning av 
Aune med kollegors studie. Studien kommer också fram till att verksamheten som 
bedrivs via Chaplaincy inte ska utgöra en ”ad-on” verksamhet utan vara en mer 
integrerade del för studenterna på respektive campus. Om nu detta skulle bli verk-
lighet i Sverige behövs bandet som klipptes för ca 20 år sedan återknytas mellan 
stat och kyrka. Aune med kollegor framhåller olika förändringar, prioriteringar 
och förbättringar verksamheten kan göra för att bli ett modernt inslag i studievar-
dagen och detta tar avstamp i dels vad kaplanerna själva kan göra men även uni-
versiteten, studenterna och alla tillsammans. Även om skillnaderna är stora bör 
några frågor tas med till en svensk kontext och utifrån tendenserna som finns i 
min egen studie. Huvudfrågan här är hur Universitetskyrkans personal ska kunna 
presentera sin verksamhet så den tilltalar så många som möjligt på ett ännu bättre 
sätt och bygga vidare på att studentprästerna är ambassadörer för sin egen reli-
giösa tradition.  
 
När det kommer till Roesers studie kan jag åtminstone konstatera att existentiella 
samtal som huvudämne är högst närvarande aktiviteter utifrån vad jag har funnit. 
Huruvida dessa svarar mot ett behov går endast att spekulera i då detta inte varit 
föremål för min studie. Jag skulle vilja påstå att dessa samtal till och med utgör 
kärnan för verksamheten när det kommer till att finnas till med ett lyssnande öra. 
Det ska sägas att Roesers studie gjordes för tio år sedan och mycket kan förändras 
över senaste decenniet men faktum kvarstår dock i detta avseende. Roeser pekar 
också i sin studie på att Universitetskyrkans huvudsakliga ändamål inte ska vara 
de traditionsenligt kristna aktiviteterna utan snarare vila på exempelvis ovan 
nämnda samtal. Om förändring skett under årens lopp eller inte får förbli osagt i 
detta kapitel men att rollen som universitetskyrkan har haft, och har idag, diskute-
rats innan är tydligt.  
 
När det gäller Wallmons studie vill jag påstå att hennes konstaterande kring att 
Universitetskyrkan efterliknar en icke religiös organisation stämmer till viss del 
utifrån vad jag själv har kommit fram till. Jag vill i anslutning till det påstå att 
kyrkan bedriver sin verksamhet som vilken kristen kyrka som helst i samman-
hanget men däremot anpassar verksamheten sig något. Kristendomen är således 
enligt mig ingen bisats i sammanhanget något som Wallman verkar påstå utan 
väldigt närvarande med gudstjänsten som det starkaste bidraget. Att våra upptäck-
ter skiljer sig något åt kan förklaras med att vi inte har använt likande material där 
Wallmon har studerat 3:e parts framställan. Wallmon konstaterar att Universitets-
kyrkans aktiviteter kan genomföras på både kristen och sekulär grund och även 
här håller jag endast med till viss del. Det är sant att det återfinns delade meningar 
om vad som kan klassas som kristet kontra sekulärt men bedrivs gudstjänst är det 
också tydligt att det är utifrån en kristen profil. Inom det sekulära fältet kan det 
tänkas att det framstår som mer oklart i viss mån. Om kyrkan hotar den sekulära 
homogeniteten och misslyckas vara en plats för alla är enligt min studie inte möj-
ligt att utröna men samtidigt finns det inget som pekar på att Universitetskyrkan 
via aktiviteterna skulle vara uteslutande på något vis men det är enligt min upp-
fattning upp till varje individ att avgöra.  
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Aune och Stevensons bidrag påvisar komplexiteten i hur sekulära kontra religiösa 
inslag på campus kan gestalta sig. Att hävda att campusområden skulle vara seku-
lära platser är inget som författarna menar är en korrekt tolkning av verkligheten. 
Däremot kan religion potentiellt ses som ett hot av olika anledningar och framför 
allt ska universiteten ta lärdom av detta och jobba med och inte emot en religiös 
mångfald. Jag vill hävda att utifrån min egen studie finns slående tendenser med 
denna komplexitet som åsyftas och jag vill hävda att den bidrar till det identitets-
sökande som Universitetskyrkan verkar strida med utifrån sina aktiviteter. Detta 
framför allt i ljuset av det teoretiska ramverket som blivit applicerat på mitt 
material. 

 
Jag har via min egen studie visat hur komplex verksamheten är i sin utformning 
och gjort en bred studie utifrån ett nationellt perspektiv i Sverige som kan ligga 
till grund för andra studier om så önskas där sekularisering, universitetsmiljöer 
och kristendom står fokus.  
 
 
 
 
 

5.4 Avslutande reflektion  
 
Jag vill inleda mina avslutande reflektioner med att belysa svårigheterna kring att 
dra långtgående slutsatser utifrån min studie. Även om jag anser att min fråge-
ställning är besvarad och att jag har kunnat presentera en bred bild av verksam-
heten som bedrivs inom ramen för Universitetskyrkan vill jag hävda att den be-
höver kompletteras för att kunna nå sin fulla potential. Jag har under tidens gång 
varit i kontakt med flera medarbetare i Universitetskyrkan i Sverige där framför 
allt en av dessa anmärker på att perspektivet är ett sekulärt sätt att framställa Uni-
versitetskyrkan på. Även om det teoretiska ramverket pekar ut vad som klassas 
som kristet och sekulärt vill jag ändå påstå att medarbetaren har vissa poänger 
med sitt uttalande. Med detta vill jag understryka att svagheterna i studien förblir 
sanna så länge någon inte kan hitta kompletterande ingångar och med det sagt 
innebär det inte att denna studie är bortkastad. Jag vill hävda att den kvantitativa 
art som denna studie har haft kan vara fundamental för att komma vidare djupare 
in i Universitetskyrkans verksamhet och skapa ytterligare förståelse för hur verk-
samheten är utformad och hur den kan tänkas bedrivas. En tänkbar ingång i detta 
är, som jag tidigare nämnt, kvalitativa intervjuer med kompletterande enkätunder-
sökningar för att ta ett ännu större grepp om verksamheten. Förslagsvis sker in-
tervjuerna i Universitetskyrkans centrala organ för att sedan kompletteras med 
enkätundersökningar på samtliga orter runt om i landet. På så vis kanske någon 
kan göra en liknande övergripande insats som Aune med kollegor har gjort i 
Storbritannien. Jag har nämligen inte under min undersökning fortfarande förstått 
vilka gemensamma mål som kan tänkas infrias med den spretande verksamheten 
som presenteras i mitt material. Återfinns det en identitetskris, kollektivt, i verk-
samheten eller är det bara ett resultat av kontexten organistionen befinner sig i? 
Jag vill ändå påstå med materialet i åtanke att det återigen är komplicerat att dra 
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för långa slutsatser, likt det som Chaves beskriver, eftersom någon måste gå in 
mer på djupet för att försöka förstå hur saker förhåller sig till varandra.  
 
I ljuset av den alltmer påtagliga synligheten av religion i samhället kan ett sådant 
arbete främja trosöverskridande verksamhet, minska de religiösa klyftorna i sam-
hället och på vägen kanske finnas till hands för en student eller två i en tid av kris. 
Jag är övertygad om att vi kommer få se ett ökat behov i framtiden för att kunna 
slå hål på fördomar, öka integrationen och minska anspänningar mellan individer 
av olika uppfattningar med allt från humanister till djupt kristna. Kanske har Uni-
versitetskyrkan en viktig roll att fylla med sin plats bland universitet och högsko-
lor där många unga vuxna tar sina första egna steg in i en värld som inte alltid är 
enkel att förklara men om vi förstår oss på religion har vi kommit en bit på vägen.  
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Sammanfattning 

Universitetskyrkan är en religiös organisation som är verksam på 30 campus 
kopplade till universitet och högskolor i Sverige. Organisationens huvudsyfte, 
som arbetar på ett ekumeniskt plan, är att ge stöd till personal och studenter vid 
universiteten och därigenom arrangera aktiviteter och tillhandahålla ett lyssnande 
öra gentemot målgruppen. Syftet med studien är att kartlägga organisationen ur ett 
inre sekulariseringsperspektiv utifrån Karin Johannessons synvinkel genom anto-
login inomkyrklig sekularisering (2018). Detta görs genom att studera organisat-
ionens Facebooksidor och dess olika aktiviteter. Metoden bygger på en kvantitativ 
innehållsanalys som omfattar 10 städer och cirka 1400 aktiviteter som tillhanda-
hålls av universitetskyrkan från Malmö i söder till Luleå i norr. Målet är också att 
täcka ett tidsperspektiv på över 2,5 år för att kunna återge ett brett perspektiv på 
verksamheten. Genom att göra det tar studien också upp vilken typ av aktiviteter 
som erbjuds och hur de potentiellt skiljer sig från varandra när det kommer till en 
jämförelse mellan städerna. Resultatet visar en komplex bild baserad på identi-
tetsnivån för hela Universitetskyrkan som omfattas av denna studie. Cirka 2/3 av 
de aktiviteter som tillhandahålls kan kategoriseras som sekulära och den andra 
tredjedelen kristen till sin natur enligt det teoretiska ramverket. Organisationen 
skiljer sig mycket från stad till stad när det kommer till de flesta aspekter gällande 
kristna och sekulära förhållningssätt men också i aktivitetsnivå på Facebook. Det-
samma gäller vilken typ av prioriteringar organisationen tenderar att ha gentemot 
studenter och personal på respektive universitet och högskolor. 
 
 



 37 

Referenser 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Aune, K., Guest, M. & Law, J. (2019) Chaplains on Campus: Understanding Chaplaincy in UK 
Universities. Coventry: Coventry University, Durham: Durham University and Canterbury: Can-
terbury Christ Church University.  
 
Aune, K., and Stevenson, J., eds. (2017) Religion and Higher Education in Europe and North 
America. London: Routledge.  
 
Boréus, K & Kohl, S. (2018) Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. I Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.). 4:2 uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Bäckström, A. (2019) Svensk kyrkotidning, 115(7) 
 
Casanova, J. (2007) ”Rethinking Secularization. A Global Comparative Perspective” i Religion, 
Globalization and Culture, red. Peter Beyer, Lori G. Beaman, 101–120 (Leiden: Brill, 2007), 101  

Casanova, J. (2011) ”The Secular, Secularization, Secularism” I Rethinking Secularism, red. Craig 
Calhoun. Mark Juergensmeyer, Jonathan van Antwerpen, 54–74 (New York: Oxford University 
Press, 2011), 60.  
Chaves, M. (1993). Intraorganizational power and internal secularization in protestant denomina-  
tions. The American Journal of Sociology, vol. 99, no. 1 – 48. 
Frängsmyr, C. (2015). ”Universitetets historia”. I Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.). 
Utbildningshistoria: en introduktion. 2:1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ghersetti, Marina (2015). ”Sociala medier till nöje och nytta”, i Annika Bergström, Bengt Johans-
son, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson (red.), Fragment. Göteborgs universitet: SOM-
institutet, 511-522.  

Halldorf, J, (2018). Gud: Återkomsten. Libris förlag 
Hjelm, Titus (2014). Understanding the New Visibility of Religion: Religion as Problem and 
Utility, Journal of Religion in Europe 7  
 
Johannesson, K. (2018) ”Vad menas med kyrkans sekularisering? En filosofisk inventering av 
tankefigurer och skilda begreppsdefinitioner”, i Girmalm, Thomas & Rosenius, Marie (red.) Inom-
kyrklig sekularisering. Studia Theologica Practica Umensia 2. Umeå, 11-31 
 
Lindgren.S (2014) ”Kvalitativ analys”. I Hjerm, Mikael., Lindgren, Simon & Nilsson, 
Marco Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2uppl. Malmö: Gleerup 
 
Malterud, K. (2014). Validitet. I: Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion, Upl. 
3.1. Lund: Studentlitteratur 
Rimm, S. (2015). ”Den lärda skolan”. I Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.). Utbild- 
ningshistoria: en introduktion. 2:1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Roeser, C. (2011). ”Svenska kyrkans studentpräster”. Lunds universitet. URL: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1975525&fileOId=197 5528. 
(Hämtningsdatum 2021-11-15) 



 38 

Svenska kyrkans portal (2021)  https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod/universitetskyrkan 
(Hämntningsdatum 2021-12-16.) 

Taylor, C. (2007) “A Secular Age” Cambridge Mass: The Belknap Press of Harvard University.  
1-22, 504-535. 

Taylor, C. (1989) “Sources of the Self. The Making of Modern Identity”. Cambridge: Cambridge 
University Press. 188, 506–508.  

Taylor, C. (1991) “The Ethics of Autenticity” (Cambridge: Harvard Uni- versity Press. 55–58. 

Universitetskyrkans portal. http://www.universitetskyrkan.se (Hämtningsdatum 2021-11-04.) 

Wallmon. A. (2015). ”Där taket är högt och trösklarna låga” Uppsala universitet. URL: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:823056/FULLTEXT01.pdf (Hämtningsdatum 2021-
12-16.) 

 



 39 

Bilaga 1: Datainsamling 

Denna bilaga redogör för resultatet av datainsamlingen för respektive ort. Alla 
aktiviteter är datumangivna och länkade till samtliga diagram i 4.1 och i förläng-
ningen sammanfattningen i kapitlet. Alla aktiviteter är hämtade från respektive 
Facebooksida där länken till denna finns i resultatdelen.  
 
1.1 Borås  

 
2019 
2/9 Bön  
17/9 Bön  
25/9 Bön  
8/10 Bön   
30/10 Bön   
10/12 Fika  
 
2020 
28/1 Andakt  
16/3 Samtal  
31/8 Samtal  
2/10 Fika  
11/10 Samtal  
13/11 Samtal  
18/11 Samtal  
23/11 Bön  
 
2021 
7/1 Stödsamtal  
15/1 Samtalsstöd  
5/2 Samtal/vandring  
23/2 Gudstjänst 
7/3 Regnbågskväll  
8/4 Föreläsning  
28/4 Stödsamtal  
16/8 Suicide prevention day  
16/8 Samtal  
1/11 Klimatföreläsning  
 
1.2 Jönköping 
 
2019 
4/1 Lucia  
15/1 Samtal  
17/1 Välkomstmässa  
14/9 Pilgrimsvandring  
21/9 Konsert med bön  
18/10 konsert 
13/11 Intervju Komiker 
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13/11 Samtalsgrupp  
4/12 Lucia  
18/12 Podd  
 
2020 
17/1 Bordshockey mot pastorn  
24/1 Bön  
24/1 Kör  
27/1 Minnesdag 
3/2 Samtal 
19/2 Konsert 
26/2 Samtal 
15/3 Bön  
17/3 Volentäruppdrag 
18/3 Volentäruppdrag 
18/3 Volentäruppdrag 
24/3 Volentäruppdrag 
25/3 Samtalsstöd  
26/3 Volentäruppdrag 
29/3 Volentäruppdrag 
3/4 Samtal 
15/4 Samtal 
24/4 Volentäruppdrag 
2/9 Samtal 
9/10 Samtal  
13/10 Samtal 
17/12 Samtal 
18/12 Julevangeliet  
 
2021 
5/1 Samtal 
28/4 Gudstjänst  
27/8 Pilgrimsvandring  
2/9 Bön  
2/9 Samtal  
12/11 Bön 
24/11 Bönegrupp 
 
1.3 Kalmar  
 
2019 
7/1 Bön  
8/1 Infomöte  
9/1 Fika  
11/1 Klimatmöte  
14/1 Samtal  
14/1 Retreat  
14/1 Kör  
Lördags brunch x4 2 2/2, 2/3, 6/4, 11/5  
22/1 Konsert  
25/1 Klimatmöte  
1/2 Klimatmöte  
14/2 Högtid  
15/2 Klimatmöte  
19/2 Föreläsning  
20/2 Bön  
22/2 Klimatmöte  
25/2 Pridekören  
7/3 Kultur  
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11/3 Högtid  
13/3 Kör  
15/3 Kör  
18/3 Gudstjänst  
25/3 Samtal 
25/3 Samtal  
27/3 Klimat  
28/3 Föreläsning  
29/3 Klimat  
31/3 Gudstjänst  
31/3 Gudstjänst  
1/4 Retreat  
4/4 Brunch  
10/4 Virklunch  
10/4 Föreläsning  
11/4 Klimatmanifest  
12/4 Klimatmanifest  
15/4 Gudstjänst  
21/4 Högtid  
25/4 Föreläsning  
30/4 Bön  
6/5 Växjö pride  
6/5 Gudstjänst  
7/5 Brunch  
15/5 Studentworkshop  
24/5 Klimatmöte  
20/5 Gudstjänst  
28/5 Kultur  
29/5 Gudstjänst  
3/6 Föreläsning  
13/6 Föreläsning  
30/6 Kör  
27/7 Välkomstmässa  
14/8 Pridekör  
18/8 Kör  
19/8 Pride  
24/8 Böndagen  
27/8 Intromöte  
28/8 Välkomst mingel  
30/8 Samtal  
2/9 Pride  
3/9 Brunch  
4/9 Samtal  
7/9 Pride  
12/9 Brunch  
13/9 Sorgegrupp  
16/9 Bön  
16/9 Bön  
16/9 Klimat  
19/9 Pilgrimsvandring  
19/9 Klimat  
7/10 Boksamtal  
7/10 Kör  
4/10 Andakt  
9/10 Brunch  
10/10 Kultur 
14/10 kör  
21/10 sorgegrupp  
29/10 Samtal  
31/10 Bön  
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4/11 Klimat  
7/11 Klimat  
8/11 Kör  
13/11 Klimat  
15/11 Brunch  
19/11 Klimat  
19/11 Brunch  
19/11 Kör  
21/11 Klimat  
24/11 Bön  
25/11 Gudstjänst  
27/11 Föreläsning  
2/12 Klimat  
2/12 Advent  
4/12 Fika  
9/12 Fika  
9/12 Klimat   
9/12 Gudstjänst  
10/12 Fika  
11/12 Andakt  
11/12 Fika  
12/12 Fika  
20/12 Kör  
20/12 Kör  
27/12 Klimat  
 
2020 
 
13/1 Gudstjänst  
16/1 Film 
20/1 Gudstjänst  
24/1 Brunch  
24/1 Samtalscafe  
31/1 Samtal  
4/2 Bön  
10/2 Kör  
11/2 Brunch  
11/2 Fika  
11/2 Kultur  
11/2 Samtal  
13/2 Sorgegrupp  
14/2 Klimat  
24/2 Klimat  
24/2 Gudstjänst  
25/2 Samtal  
25/2 Samtal  
26/2 Samtal  
27/2 Brunch  
27/2 Brunch  
27/2 Film  
3/3 Brunch  
5/3 Politik  
13/3 Retreat  
13/3 Samtal  
13/3 Bön  
14/3 Samtal  
17/3 Samtal  
21/3 Volontärarbete  
23/3 Bön  
23/3 Bön  
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27/3 Brunch  
29/3 Gudstjänst  
4/4 Gudstjänst  
4/4 kör  
8/4 Volontärarbete 
10/4 Gudstjänst  
11/4 påsk  
18/4 samtal  
18/4 Kör  
20/4 Klimat  
20/4 Kör  
20/4 Bön  
23/4 Samtal  
28/4 Flyktingpolitik  
4/5 Pride  
6/5 Bön  
13/5 Samtal  
14/5 Bön  
16/5 Vanding  
19/5 Vandring  
27/5 Pilgrimsvandring  
27/5 Vandring  
28/5 Pridekör  
30/5 Klimat  
1/6 Andakt  
2/6 Politik  
3/6 Samtal  
5/6 Klimat  
6/6 Vandring  
8/6 Meditation  
13/6 Samtal  
15/6 Meditation  
17/6 Skapa  
21/6 Skapa 
22/6 Samtal 
25/6 Volontäruppdrag  
27/6 Samtal  
13/7 Samtal  
16/7 Samtal  
17/7 Samtal  
20/7 Samtal  
23/7 Gudstjänst  
24/7 Retreat  
25/7 Klimat  
27/7 Samtal  
30/7 Samtal  
1/8 Retreat  
3/8 Samtal  
10/8 Samtal  
17/8 Samtal  
19/8 Samtal  
23/8 Boklunch  
23/8 Bön  
23/8 Kultur  
23/8 Klimat  
23/8 Kultur  
25/8 Kultur  
25/8 Kultur  
26/8 boklunch  
30/8 Kultur  
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31/8 Kultur  
31/8 Boklunch  
31/8 Samtal  
1/9 Boklunch  
1/9 Högtid  
2/9 Podd  
2/9 Kör  
3/9 Kultur  
7/9 Samtal  
7/9 Samtal  
8/9 Bön  
8/9 Brunch  
11/9 Samtal  
11/9 Klimat  
11/9 Högtid  
14/9 Samtal  
18/9 Brunch  
18/9 Klimat  
21/9 Klimat  
21/9 Fika  
23/9 Gudstjänst  
24/9 Bokmässa  
25/9 Klimat  
25/9 Bok  
29/9 Retreat  
5/10 Bön  
11/110 Samtal  
12/10 Samtal  
14/10 Poltik  
19/10 Poltik  
19/10 Bön  
19/10 Demokrati  
19/10 Demokrati  
21/10 Kör  
21/10 Pysselkvällar  
23/10 Samtal  
23/10 Klimat  
24/10 Samtal  
25/10 Gudstjänst  
26/10 Samtal  
26/10 Samtal  
26/10 Samtal  
28/10 Samtal  
30/10 Klimat  
30/10 Klimat  
2/11 Samtal  
3/11 Bön  
4/11 Fika  
13/11 Klimat  
14/11 Retreat  
20/11 Andakt  
25/11 Samtal  
26/11 Bön  
27/11 Bön  
27/11 Högtid  
27/11 Psalmsång  
7/12 Klimat  
8/12 Klimat  
 
2021 
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8/1 Klimat  
15/1 Bön  
5/3 Klimat  
9/3 Bön  
1/4 Andakt  
4/4 Högtid  
3/6 Bön  
4/6 Bön  
31/8 Högtid  
1/9 Bön  
1/9 Samtal  
8/9 Alpha kristen  
8/9 Samtal  
10/9 Suicide  
17/9 Bön  
24/9 Samtal  
28/9 Samtal  
28/9 Lunch  
1/10 Bön  
5/10 Alpha  
5/10 Alpha  
20/10 klimat  
 
1.4 Karlstad  
 
2019 
14/2 Samtal 
21/2 Samtal 
28/2 Samtal  
7/3 Samtal  
14/3 Samtal  
21/3 Klimat  
28/3 Samtal  
4/4 Samtal  
11/4 Samtal   
18/4 Samtal  
25/4 Samtal  
2/5 Samtal  
9/5 Samtal  
16/1 Konst  
23/1 Lunch x 10  
30/1 Samtal  
30/1 Taize  
1/2 Fika  
8/2 Fika  
10/2 Samtal  
15/2 Fika  
1/3 Fika  
8/3 Fika  
9/3 Klimat  
15/3 Fika  
19/3 Konst 
26/3 Samtal  
29/3 Fika  
12/4 Fika  
3/5 Fika  
6/5 Konst  
16/5 Kultur  
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17/5 Volontärarbete  
24/6 Mat  
12/9 Samtal 
19/9 Samtal  
26/9 Samtal 
3/10 Samtal  
10/10 Samtal 
17/10 Samtal 
24/10 Samtal 
31/10 Samtal 
7/11 Samtal 
14/11 Samtal 
21/11 Samtal 
28/11 Samtal 
5/12 Samtal  
12/12 Samtal 
17/9 Stresshanteringskurs 4 träffar  
27/9 Fika  
4/10 Fika  
14/10 gudstjänst  
18/10 Fika  
25/10 Konst  
25/10 Bön  
29/10 Andakt  
5/11 Andakt  
13/11 Konsert  
15/11 Fika  
19/11 Föreläsning  
22/11 Fika  
6/12 Fika  
 
2020  
 
6/2 Samtal 
13/2 Samtal 
20/2 Samtal 
27/2 Samtal 
5/3 Samtal 
12/3 Samtal 
19/3 Samtal 
26/3 Samtal 
2/4 Samtal 
9/4 Samtal 
16/4 Samtal 
23/4 Samtal 
7/5 Samtal 
14/5 Samtal 
24/1 Fika  
 
Meditation x 14   
Samtal för män x 15 
Stresshantering x4   
 
3/2 andakt  
18/2 taizeresa  
30/3 samtalsstöd  
4/4 psalm  
5/4 psalm  
15/5 samtalsstöd  
16/7 samtalsstöd  
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1/9 samtalsstöd  
Samtalsgrupp män x 14 
8/9 Luncher x 13  
25/9 Fika  
30/9 Fika  
23/10 Samtal  
27/10 Samtal  
6/11 Fika  
24/11 Samtalsstöd  
17/12 Samtalsstöd  
 
2021 
 
Filosofiska cafét x 40 
 
7/1 lunch  
21/1 samtal  
 
Samtal x5 
 
22/1 Föreläsning  
8/2 Pysselkväll  
16/2 Boktips  
16/2 Kurs mångfald och dialog  
19/2 Klimat   
2/3 Föreläsning bodyrights  
8/3 Boktips  
15/3 konstutställning  
23/3 Samtal  
25/3 Samtalsstöd  
1/4 Samtal  
13/4 Klimat  
30/4 Fika  
31/5 Samtal  
22/6 Samtal  
26/8 Samtal  
2/9 Samtal  
3/9 Samtal  
4/11 Bön  
11/11 Meditation  
18/11 Föreläsning  
22/11 Utefredag  
 
 
 
 
1.5 Luleå  
 
2019  
21/8 Fika  
26/8 Föreläsning  
26/8 Mat  
29/8 Samtalsgrupp  
1/9 Fika  
2/9 Samtal  
9/10 Föreläsning suicide  
11/9 Samtalsgrupp  
12/9 Meditation lunch vare torsdag 



 48 

12/9 Andakt  
13/9 Middag  
13/9 Bön  
16/9 Gudstjänst  
19/9 Andakt  
22/9 Andakt  
24/9 Fika  
26/9 Bön  
27/9 Bön  
28/9 Samtalsgrupp  
29/9 Samtalsgrupp  
30/9 Gudstjänst  
1/10 Lunch  
2/10 Gudstjänst  
3/10 Meditation  
3/10 Middag  
6/10 Sport  
11/10 Gudstjänst  
16/10 Gudstjänst  
17/10 Meditation  
17/10 Retreat  
20/10 Sport  
8/11 Kyrkans unga  
 
Varje måndag tisdag morgonbön  
 
13/11 Retreat  
14/11 Meditation  
20/11 Retreat  
21/11 Gudstjänst  
23/10 Sport  
27/11 Middag  
2/12 Samtal  
3/12 Lucia  
4/12 Meditation  
5/12 Gudstjänst  
9/12 Fika  
9/12 Gudstjänst  
10/12 Meditation  
11/12 Lucia  
12/12 Meditation  
13/12 Fika  
30/12 Bön  
 
2020 
 
7/1 Högtid  
12/1 Samtalsgrupp  
13/1 Gudstjänst  
14/1 Meditation  
15/1 Samtalsgrupp  
17/1 Ljusvecka blandat  
18/1 Gudstjänst  
21/1 Sport  
21/1 Middag  
22/1 Gudstjänst  
23/1 Morgonbön  
23/1 Samtalsgrupp 
27/1 Bön  
28/1 Fika  
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28/1 Fika x 3  
29/1 Podd  
30/1 Meditation  
30/1 Podd  
5/2 Gudstjänst  
10/2 Retreat  
13/2 Meditation  
13/2 Samtalsgrupp  
14/2 Gudstjänst  
19/2 Gudstjänst  
20/2 Gudstjänst  
21/2 Samtal frälsarkransen  
21/2 Gudstjänst  
21/2 Film  
22/2 Resa  
24/2 Föreläsning  
26/2 Gudstjänst  
4/3 Gudstjänst  
5/3 Trosmöte  
6/3 Retreat  
9/3 Gudstjänst  
10/3 Samtal  
11/3 Meditioan  
13/3 Bön  
14/3 Samtal  
16/3 Bön  
19/3 Samtal  
20/3 Samtal  
20/3 Gudstjänst  
20/3 Bön  
21/3 Kultur  
21/3 Samtal  
23/3 Bön  
26/3 Gudstjänst  
26/3 Bön  
27/3 Samtal  
28/3 Klimat  
29/3 Gudstjänst  
29/3 Samtal  
2/4 Samtalsstöd  
3/4 Samtalsstöd  
5/4 Psalmsödndag  
7/4 Gudstjänst  
8/4 Gudstjänst  
9/4 Gudstjänst  
10/4 Gudstjänst  
13/4 Andakt  
16/4 Andakt  
19/4 Gudstjänst  
21/4 Konsert  
21/4 Samtal  
22/4 Bön  
24/4 Samtalsstöd  
26/4 Bön  
27/4 Vandring  
28/4 Andakt  
2/5 Pilgrimsvandring  
3/5 Taize  
4/5 Samtal 
6/5 Gudstjänst  
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7/5 Andakt  
9/5 Sport  
11/5 Samtal  
11/5 Bön  
11/5 Vandring  
12/5 gudstjänst  
13/5 pilgrimsvandring  
13/5 tävling  
13/5 global böndag  
15/5 föreläsning  
17/5 Bön  
19/5 Samtal  
21/5 Pilgrimsvandring  
24/5 Bön  
27/5 Samtal  
26/5 HBTQ  
27/5 Gudstjänst  
28/5 PBTQ  
28/5 Kultur  
29/5 Gudstjänst  
8/6 Morgonbön  
10/6 Pride  
11/6 Gudstjänst  
16/6 Pilgrimsvandring  
24/6 Suicide  
27/6 Pride  
31/1 Pride  
1/8 Pride  
2/8 Pride  
27/8 Samtal  
28/8 Samtal  
1/9 Föreläsning  
2/9 Samtalsgrupp  
4/9 Samtal  
10/9 Meditation  
10/9 Suicide  
10/9 Meditation  
 
Måndagar och tisdagar morgonbön räkna termin 1 
 
14/9 Bön  
15/10 Gudstjänst  
15/9 Gudstjänst  
16/9 Samtalsgrupp  
17/9 Pride  
18/9 Pride  
20/9 Gudstjänst  
22/9 Meditation  
27//9 Samtalsgrupp  
29/9 Samtal  
30/9 Gudstjänst  
1/10 Gudstjänst  
11/10 Gudstjänst  
17/10 Bön o lovsång  
18/10 Gudstjänst  
27/10 Gudstjänst  
29/10 Högtid  
31/10 Samtal  
5/11 Samtal  
12/11 Samtal  
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13/11 Bön  
17/11 Samtal  
18/11 Samtal  
19/11 Andakt varje onsdag  
17/11 Bön  
26/11 Andakt  
27/11 Samtalsgrupp  
28/11 Gudstäjnst  
3/12 Andakt  
5/12 Psal  
9/12 Bön  
11/12 Kör  
14/12 Konsert  
17/12 Bönewebb  
17/12 Andakt  
19/12 Samtal  
24/12 Andakt  
28/12 Ljuständning  
30/12 Jourhavande präst  
 
2021  
 
10/1 Digital gudstjänst  
14/1 Samtalsgrupp  
18/1 Podd  
21/1 Ljuständningen  
22/1 Ekumenisk vintervecka med gudstjänster  
26/1 Förintelsensen minnesdag  
27/1 Samma  
1/2 Samtal  
5/2 Andakt 
6/2 Andakt  
8/2 Samtal  
9/2 Föreläsning  
20/2 Högtid  
28/2 Högtid  
2/3 Promenad  
3/3 Gudstjänst  
7/3 Gudstjänst  
28/3 Psalmsöndag  
5/4 Andakt  
6/4 Andakt  
7/4 Andakt  
8/4 Andakt  
9/4 Andakt  
11/4 gudstjänst  
13/4 Mental hälsa  
19/4 Mental hälsa  
2/5 Bön  
9/5 Bön  
26/5 Bön  
24/8 Kör  
26/8 Pride  
30/8 Kör  
1/9 Suicide  
7/9 Mental hälsa  
14/9 Kör  
15/9 Gudstjänst  
17/9 Samtalsgrupp  
28/9 Fika och samtal  
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30/9 Kör  
30/9 Podd  
5/10 Podd  
8/10 Podd  
13/10 Gudstjänst 1 
17/10 Gudstjänst 1 
18/10 Morgonbön 1 
19/10 Kör 2 
24/10 Lunchbön 1 
25/10 Fika 2 
28/10 Gudstjänst 1 
30/10 Gudstjänst 1 
 
1.6 Malmö 
 
2019 
3/1 Samtal  
22/1 Bön  
5/2 Bön  
11/2 Samtal  
27:e Meditation  
18:e Samtal  
21/8 Samtal  
27/8 Samtal  
30/8 Fika  
3/9 Bön  
10/9 Samtal  
18:e Kultur  
24:e Bön  
25:e Klimat  
4:e Fika  
8/10 Bön 
29/10 Bön  
30/10 Högtid  
5/11 Samtal  
25/11 Fika  
 
2020 
8/1 Föreläsning  
23/1 Taize  
24/2 Fika 
27/2 Taize  
29/2 Samtal  
18/3 Samtal  
21/3 Samtal  
24/3 Andakt  
6/4 Samtal 
7/4 Samtal 
16/4 Samtal 
18/4 Samtal  
20/5 Samtal  
18/8 Samtal  
3/9 Kultur  
3/9 Pride  
13/9 Samtalsstöd  
16/9 Kultur  
 
2021  
6/2 Samtal  
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13/2 Gudstjänst  
17/2 Högtid  
26/2 Samtal  
18/3 Samtal  
26/3 Klimat  
27/3 Klimat  
7/4 Föreläsning  
19/4 HBTQ  
20/4 Konsert  
31/4 Konsert  
3/1 Samtal 
22/1 Bön  
5/2 Bön  
11/2 Samtal  
27/3 Meditation  
18/4 Samtal  
21/4 Samtal 
27/4 Samtal  
30/4 Fika 
3/5 Bön  
10/9 Samtal  
18/9 Kultur  
24/9 Bön  
25/9 Klimat  
4/10 Fika  
8/10 Bön  
29/10 Bön  
30/10 Högtid  
5/11 Samtal  
25/11 Fika  
 
1.7 Stockhom 
 
2019  
15/1 Meditation  
1/2 Kultur  
5/2 Kultur  
7/2 Retreat  
12/2 Meditation  
14/2 Alla hjärtans dag 
14/2 Bok release  
17/2 Kristet samtal  
26/2 Samtal  
7/3 Samtal   
11/3 Retreat  
2/4 Meditation  
4/4 Metoo  
11/4 Middag  
12/4 Samtal  
21/4 glad påsk  
3/9 Campusdagen  
4/9 Andakt  
10/9 Meditation  
13/9 middag  
17/9 Samtal  
23/9 Samtal  
25/9 Gudstjänst  
26/9 Samtal  
4/10 konst  
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14/10 Volontärarbete  
17/10 Gudstjänst 
31/10 Konst  
23/11 Konst  
10/12 Meditation  
 
2020 
 
15/1 Gudstjänst  
17/1 Gudstjänst  
5/2 Retreat  
17/2 Gudstjänst  
26/2 Högtid  
17/3 Samtal  
25/3 Bön  
27/3 Samtal  
6/4 Meditation  
4/5 Bön  
31/5 Högtid  
27/7 HBTQ  
30/7 HBTQ  
8/9 Föreläsning  
10/9 Retreat 
22/9 Meditation  
13/10 Retreat  
13/10 Föreläsning  
17!/10 Förelösning  
12/11 HBTQ  
25/11 Samtal  
8/12 Samtal  
23/12 Fika  
 
2021 
 
14/1 Kör  
24/1 Samtal 
27/1 Andlig vägledning  
4/2 Samtal  
9/2 Pilgrimsvandring  
17/2 Högtid  
25/3 Vandring  
26/4 Kristen tro  
28/4 Pilgrimsvandring  
5/5 Dop  
20/8 Kör  
3/9 Kör  
16/9 Klimat  
17/9 Middag  
20/9 Mässa  
23/9 Kör  
12/10 Pilgrimsvandring  
14/10 Kör  
19/10 Middag  
19/10 Nattvard  
26/10 Nattvard  
 
 
 
 



 55 

 
1.8 Uppsala 
 
2019  
 
6/2 Bön  
6/2 HBTQ  
19/2 Fika  
23/2 Bön  
12/3 Bön 
12/3 Pilgrimsvandring  
25/3 HBTQ  
28/3 Föreläsning  
31/3 Bön  
3/4 HBTQ  
3/4 Samtal  
9/4 kör  
23/4 Vandring  
25/4 Gudstjänst  
2/5 Konsert  
9/5 Klimat  
12/5 Pilgrimsvandring  
27/5 Klimat  
27/8 Samtal  
11/9 Bön  
20/9 Bön  
2/10 Samtal  
4/10 Fika  
7/10 HBTQ  
11/10 Kör  
8/10 Föreläsning  
10/10 församlingsmöte  
23/10 Föreläsning  
30/10 HBTQ  
18/11 Gudstjänst  
18/11 Gudstjänst  
 
2021 
14/1 Gudstjänst  
6/2 HBTQ  
10/2  Bön  
10/2 Fika  
9/2 Gudstjänst  
26/3 Gudstjänst  
15/4 Andakt  
23/4 Andakt  
29/4 Andakt  
13/4 Andakt  
4/6 Konsert  
15/9 Gudstjänst  
15/9 Gudstjänst  
16/9 Gudstjänst  
17/9 Bön  
17/9 HBTQ  
18/9 Kör  
18/9 Samtal 
18/9 Samtal  
20/9 Gudstjänst  
22/9 HBTQ  
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23/9 Gudstjänst  
24/9 Sorgegrupp  
24/9 Kör  
30/9 Samtal  
8/10 regnbågsmässa  
10/10 Samtal  
12/10 Samtal  
18/10 HBTQ  
19/10 Sorgegrupp  
21/10 Samtalsstöd  
26/10 Samtalsstöd  
27/10 Högtid  
28/10 Högtid  
29:/10 konsert  
29/10 Högtid  
2/11 Samtal  
3/11 Samtal  
4/11 Samtal  
6/11 Samtal  
7/11 HBTQ  
9/11Samtalsstöd  
10/11 Gudstjänst  
11/11 Samtal  
12/11 HBTQ  
16/11 HBTQ  
18/11 HBQT  
20/11 HBTQ  
22/11 Gudstjänst 
23/11 Samtal  
25/11 Stilla samtal  
30/11 stilla samtal  
1/12 Kultur  
2/12 Samtal  
4/12 Samtal  
8/12 Samtal 
8/12 Kör  
9/12 Samtal  
12/12 Luciafirande  
13/12 Kultur  
15/12 Kultur  
18/12 Högtid  
22/12 Samtal  
 
2022 
8/1 Samtal 
12/1 Kör  
18/1 Samtal  
18/1 Samtal 
19/1 Kör  
20/1 Samtal  
22/1 Samtal  
24/1 Samtal  
25/1 Samtal  
25/1 Samtal  
26/1 Kör  
27/1 Samtal  
28/1 Bön  
29/1 Samtal  
29/1 Samtal  
1/2 Kör  
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2/2 Kör  
2/2 Samtal  
3/2 Samtal  
5/2 Samtal  
8/2 Samtal  
8/2 Samtal om kärlek alla hjärtans  
9/2 Kör  
10/2 Samtal  
10/2 Samtal  
11/2 Högtid  
11/2 Samtal  
12/2 Samtal  
15/2 Samtal  
16/2 Högtid  
16/2 Kör  
16/2 Högtid  
16/2 Samtal  
17/2 Samtal  
17/2 Högtid  
17/2 Samtal  
19/2 Samtal  
19/2 Samtal  
21/2 Bibelläsning  
22/2 Kör   
23/2 Kör  
23/2 Samtal  
23/2 Gudstjänst   
24/2 Samtal  
24/2 Gudstjänst  
25/2 Samtal  
26/2 Gudstjänst   
28/2 Gudstjänst  
1/3 HBTQ  
1/3 Samtal  
1/3 Samtal  
2/3 Kör  
3/3 Samtal  
5/3 Bön  
5/3 HBTQ  
8/3 Samtal  
9/3 HBTQ  
10/3 HBTQ  
12/3 Samtal  
15/3 Högtid  
17/3 Samtal  
18/3 Samtal  
22/3 Klimat  
22/3 Samtal  
23/3 Kör  
24/3 Samtal  
25/3 Samtal  
27/3 Klimat  
29/3 Högtid  
29/3 Samtal  
30/3 Kör  
31/3 Pilgrimsvandring  
31/3 Högtid  
31/3 HBTQ  
1/4 Samtal  
2/4 Pilgrimsvandring  
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5/4 Samtal  
6/4 Samtal  
6/4 Kör  
7/4 Samtal  
8/4 HBTQ  
9/4 Samtal  
10/4 Pilgrimsvandring  
12/4 Samtal  
12/4 Kör  
12/4 Pilgrimsvandring  
13/4 HBTQ  
15/4 Pilgrimsvandring  
16/4 stilla samtal  
16/4 elefanten i rummet  
18/4 stilla samtal  
19:e Bibelläsning  
19/4 Samtal  
20/4 Kör  
21/4 Samtal  
22/4Pilgrimsvandring  
25/4 Bibelläsning  
26/4 Pilgrims andring  
26/4 Samtal  
27/4 Kör  
28/4 Samtal  
29/4 Samtal  
3/5 Kör  
4/5 Samtal  
5/5 Samtal  
6/5 Pilgrimsvanding  
7/5 Samtal  
10/5 Samtal  
11/5 Pilgrimsvandring 
11/5 Kör  
14/5 Samtal  
17/5 Pilgrimsvandring  
18/5 Samtal  
18/5 Kör  
20/5 Pilgrimsvandring  
21/5 Samtal  
21/5 Bön  
24/5 Samtal  
25/5 Bön  
25/5 Kör  
28/5 Bön  
14/5 Samtal  
15/5 Samtal  
16/5 Volontärarbete  
23/5 Samtal 
28/5 Konsert  
3/9 Samtal  
20/9 Kör  
20/9 Kultur  
25/9 Pilgrimsvandring  
27/9 HBTQ  
28/9 HBTQ  
30/9 Kör  
1/10 Pilgrimsvandring  
4/10 Fika  
5/10 Pilgrimsvandring  
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5/10 Kör  
7/10 Kultur  
9/10 Pilgrimsvandring  
12/10 Kör 
15/10 Pilgrimsvandring  
15/10 Konsert  
19/10 Kör  
24/10 Gudstjänst  
24/10 HBTQ  
24/10 Pilgrimsvandring  
26/10 Kör  
 
1.9 Växjö 
 
2019  
 
19/2 Gudstjänst  
27/2 Klimat 
1/3 Fika  
1/4 Kultur  
11/4 Klimat dag  
14/4 Gudstjänst  
17/4 Middag  
25/4 HBTQ  
11/5 Kultur  
25/4 Psalmsång 
16/8 Klimat  
29/8 Middag  
3/9 Samtal  
10/9 Gudstjänst  
1/10 Klimat  
14/10 Samtal   
23/11 Samtal  
10/12 Konsert  
 
2020 
 
7/1 Fika  
30/1 Retreat  
7/2 Gudstjänst  
18/2 Retreat  
20/2 Klimat  
27/2 Fika  
2/3 Fika  
4/3 Bön  
4/3 Fika  
19/3 Gudstjänst  
25/3 Bön  
25/3 Föreläsning  
25/3 Samtal  
26/3 Gudstjänst  
2/4 Bön  
2/4 Gudstjänst  
16/4 Andakt  
23/4 Bön  
23/4 Bibelstudier  
30/4 Andakt  
12/5 Lovsång  
14/5 Andakt  
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15/5 Utomhuskyrka  
28/5 Andakt  
3/6 Gudstjänst  
4/6 Bibelsamtal  
5/6 Examen  
10/ Bibelsamtal  
11/6 Andakt  
25/8 Fika  
 
2/9 Varje torsdag lunchbön  
       Varje måndag andakt  
19/11 Andakt  
18/3 Retreat  
18/3 Gudstjänst  
25/3 Gudstjänst 
8/4 Gudstjänst  
15/4 Gudstjänst  
22/4 Gudstjänst  
20/5 Gudstjänst  
27/5 Gudstjänst  
10/9 Bön  
16/9 Lovsång  
17/9 Bön  
23/9 Lovsång  
1/10 Bön  
14/10 Samtal 2 
5/11 Bön  
 
1.10 Örebro 
 
2019  
7/1 Samtal   
21/1 Samtal  
31/1 Retreat  
12/2 Samtal  
20/2 Samtal info  
28/2 Föreläsning  
21/3 Samtal  
27/3 Föreläsning  
28/3 Samtal  
24/4 Samtal  
25/4 Föreläsning  
2/5 Kör  
26/8 Inspark  
2/9 Samtal  
2/9 Retreat  
7/9 Samtal  
17/9 Samtal  
20//9 Retreat  
3/10 Föreläsning  
8/10 Föreläsning  
10/10 Fika  
18/10 Retreat  
1/11 Konsert kör  
19/11 Kör  
25/11 Föreläsning  
 
2020 
5/2 Föreläsning  
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14/2 Föreläsning  
25/2 Fika info  
3/3 Klimatföreläsning  
17/3 Samtal  
25/3 Samtal  
8/4 Andakt  
10/4 Konsert  
13/4 Samtal  
11/5 Föreläsning 
18/5 Samtal 
28/5 Podd  
29/5 Retreat  
4/9 Samtal  
9/9 Retreat  
15/9 Bön  
22/9 Bön  
22/9 Samtal  
27/10 lunch bön  
31/10 Kör  
7/12 Kör  
8/12 Bön  
15/12 Andakt  
22/12 Bön  
29/12 Bön  
 
2021 
5/1 Bön  
12/1 Bön  
18/1 Samtal  
19/1 Bön  
22/1 Vandring  
26/1 Bön  
29/1 Föreläsning  
2/2 Bön  
4/2 Föreläsning  
9/2 Bön  
16/2 Andakt  
23/2 Andakt  
26/2 Podd  
2/3 Bön  
4/3 Podd  
9/3 Bön  
16/3 Andakt  
23/3 Lunchbön  
23/3 Podd psykisk ohälsa  
30/3 Bön  
6/4 Bön  
13/4 Bön  
14/4 Föreläsning finns spöken  
20/4 Andakt  
27/4 Andakt  
3/5 Podd  
4/5 Bön  
10/5 Podd  
11/5 Andakt  
18/5 Bön  
25/5 Bön  
1/6 Bön  
9/7 Bön  
30/8 Info fika  
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31/8 Bön  
3/9 Konsert  
7/9 Andakt  
15/9 Bön  
17/9 Bön  
19/9 Politik 
21/9 Andakt  
28/9 Bön  
1/10 Sorgegrupp  
5/10 Andakt  
5/10 Retreat  
12/10 Bön  
19/10 Bön  
26/10 Bön  
 
 
 


