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Abstract 

The aim of this essay is to study how the University Church is represented in stu-

dent newspapers. By conducting an inductive thematic analysis on sixteen articles 

chosen from newspapers distributed by the student union at three Swedish univer-

sities, the main purpose of the study is to further understand the role and function 

of the University Church in a contemporary Swedish context. Three themes 

emerging from the initial step of the thematic analysis were chosen for further 

analysis: (1) a secularized church?, (2) provocation and (3) reasons to seek out the 

University Church. The themes were then highlighted by two theoretical perspec-

tives: Mark Chaves’ theory of internal secularization and a theoretical framework 

developed by Anders Bäckström with the aim to explain the role of the church as 

a welfare agent in Sweden. 

 

The study shows that the University Church is portrayed as both an ambiguous 

and complex organization. On one hand, the material shows that the University 

Church is expected to serve as one student welfare provider among several others 

on campus. On the other hand, the University Church is blamed for enforcing the 

dominating Christian hegemony and thus excluding students belonging to other 

faith traditions. On a macro level, the study shows that the University Church’s 

intentions do not always correlate with the expected role of the church expressed 

by critics. Consequently, the University Church seems to struggle with finding its 

role, much like the Church of Sweden has done since the disestablishment in 

2000. On a meso level, secularization of religious authorities was noticeable in the 

material as university chaplains are depicted spending a majority of their time on 

providing student welfare. However, no general decrease in the religiosity of the 

overall church organization could be confirmed in the study. In conclusion, the 

study shows that the potential secularized nature of the University Church is not 

necessarily perceived as negative by students. Instead, the University Church has 

the potential to become a hybrid institution, bridging the gap between the reli-

gious and the secular sphere at Swedish universities.   
 

Nyckelord: Universitetskyrkan, studentpräst, studenttidning, universitet, högskola 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

”GRATIÆ VERITAS NATURÆ”  

 

Sanning genom Guds nåd och naturen. Den tillsynes motsägelsefulla beskrivning-

en av relationen mellan kyrkan och universitetet återfinns i det motto som pryder 

Uppsala universitets rödvita emblem och har sedan 1600-talet markerat fakulte-

ternas gemensamma roll i sökandet efter sanning. Vid de första universiteten hade 

teologin en framträdande ställning och under lång tid kom universitetens utbild-

ningar även inom juridik, medicin och filosofi att till stor del bedrivas i trons 

tjänst (Rimm 2011, 49ff).  Samtidigt går det inte att frånse att den sfär vi idag as-

socierar med högre akademisk utbildning i hög grad präglas av rationalitet och 

sekularism. Universitetet har således kommit att bli en plats där religionen både 

har värnats om och blivit starkt ifrågasatt. Men hur ser situationen ut i Sverige 

idag? Finns det någon plats för kyrkan vid universiteten i vad som har kallats 

världens mest sekulära land?  

 

Genom historien har utbildning vid svenska universitet varit någonting få förunn-

nat. Från att länge ha varit förbehållen vissa grupper i samhället kom högre ut-

bildning under 1900-talets andra hälft att göras tillgänglig för allt fler (Frängsmyr 

2011, 154f). Parallellt med den högre utbildningens demokratiserande kom det 

svenska samhället under 1900-talet att präglas av stora samhällsförändringar där 

kyrkan inte bara förlorade inflytande över utbildningsväsendets utformande och 

organisation utan även över många andra samhällsinstitutioner. Den strukturella 

differentiering som sker när sektorer i samhället gradvis lösgör sig från religiös 

kontroll är en av flera faktorer i den sekulariseringsprocess som inneburit att 

svenska universitet idag är statliga myndigheter helt utan konfessionella bind-

ningar (Bäckström, Edgardh Beckman & Pettersson 2004, 147). 

 

Kyrkan står idag således för ett antal utmaningar i mötet med universitetsvärlden. 

Jag kommer i min studie ta avstamp från det faktum att allt färre unga uppger sig 

ha en relation till organiserade religiösa samfund, samtidigt som religiösa organi-

sationer i sin tur vittnar om svårigheten att nå ut till den yngre delen av befolk-

ningen (Lövheim & Bromander 2012, 7f). Föga förvånande är unga vuxna över-

representerade bland sannolika utträdare ur Svenska kyrkan (Bromander 2011, 

125). Att den period i livet då många överväger att lämna kyrkan tenderar att 

sammanfalla med studietiden gör Sveriges högskolor och universitet till potenti-

ellt mycket viktiga arenor för både Svenska kyrkans och andra religiösa samfunds 

verksamhet.  
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För många är de år som spenderas vid ett universitet en turbulent tid i gränslandet 

mellan barndomen och vuxenlivet. Unga vuxnas instabila livssituation är en av 

fler orsaker som lett till att Socialstyrelsen har varnat för att den psykiska hälsout-

vecklingen bland unga inte har varit lika god som för andra åldersgrupper (2013, 

7). Andelen unga som uppger symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande såsom 

oro, ångest och sömnproblem ökar stadigt och anmärkningsvärt är att det är just 

bland högskolestudenter som den psykiska ohälsan ökar allra mest (Socialstyrel-

sen 2013, 54). Lövheim och Bromander bekräftar det paradoxala i att unga vuxna 

idag tenderar att ha en positiv framtidssyn, samtidigt som de i allt högre grad kän-

ner sig vilsna (2012, 7). Det finns därför skäl att tro att många studenter då och då 

känner ett behov av att fundera kring och tala om frågor som berör livet.   

 

För att synliggöra kyrkans arbete och stärka relationen till studenter verkar Uni-

versitetskyrkan vid 32 svenska orter. Universitetskyrkan är ett samlingsnamn för 

det ekumeniska arbete som bedrivs av Sveriges Universitets- och högskolekyrkor 

genom ett samarbete mellan Sveriges Frikyrkoråd och Arbetsgruppen för Svenska 

kyrkans högskolearbete. I och med att Universitetskyrkan inte är en sammanhål-

len organisation skiljer sig verksamhetens struktur och finansiering åt i landet. På 

de flesta platser är Universitetskyrkans präster och diakoner lokalt anställda i för-

samlingar verksamma i områden där en högskola finns. Antalet anställda och ty-

pen av tjänster varierar beroende på högskolans storlek och studenternas behov. 

Även Universitetskyrkans finansiering skiljer mellan lärosätena beroende på hur 

stiftet tolkar kyrkoordningens vistelsebegrepp, det vill säga den princip som regle-

rar ansvaret för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen 

(2015, 2 kap, 1 §). När Kyrkans tidning (2011) granskade stiftens ekonomiska 

stöd till Svenska kyrkans arbete vid universitetet varierade summan mellan ingen-

ting och miljonbelopp. Avsaknaden av en centralt reglerad finansierings innebär 

att möjligheterna för Universitetskyrkan att bedriva sin verksamhet skiljer sig 

markant åt mellan de olika lärosätena. 

1.1. Syfte och mål 

Min uppsats kommer att handla om relationen mellan kyrka och universitet i Sve-

rige idag. Syftet med min undersökning är att ur ett religionssociologiskt perspek-

tiv studera hur Universitetskyrkans verksamhet framställs i studenttidningar i tre 

svenska lärosäten. Genom en empiristyr tematisk analys ämnar jag undersöka den 

bild av Universitetskyrkan som representeras i studenttidningarnas artiklar utifrån 

Mark Chaves teori om intern sekularisering och teorier om kyrkans roll som alter-

nativ välfärdsutövare. Målet med min uppsats är att uppnå en fördjupad förståelse 

av hur Universitetskyrkan verksamhet presenteras för studenter samt vilken roll 

kyrkan idag har vid svenska universitet och högskolor.   

1.2. Frågeställning 

Följande frågeställningar ämnar jag att besvara i min uppsats:  

 

 Vilken bild av Universitetskyrkans verksamhet och organisation finns re-

presenterad i studentpress och indikerar denna bild att Universitetskyrkan 

genomgår en intern sekulariseringsprocess?  
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 Hur kan debatten om Universitetskyrkans legitimitet i studenttidningarna 

förstås i ljuset av kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör?  

 Vilka skäl för att söka sig till Universitetskyrkan uppges i materialet? 

1.3. Avgränsning 

Fokus för denna uppsats är den verksamhet som bedrivs vid svenska högskolor 

och universitet under samlingsnamnet Universitetskyrkan. Eftersom Universitets-

kyrkan är en ekumenisk arbetsplats finns både frikyrkliga och svenskkyrkliga 

medarbetare representerade vid svenska lärosäten. Med detta i åtanke kommer jag 

i denna uppsats inte granska de enskilda samfundens studentinriktade arbete i sig 

utan den verksamhet som bedrivs under olika namn och olika förutsättningar run-

tomkring i Sverige men som nås genom Universitetskyrkan.se, den gemensamma 

portalen för kyrkan på universitet och högskola i Sverige.  

 

Eftersom Universitetskyrkan i varierande konstellationer i dagsläget finns repre-

senterade vid i stort sett alla svenska lärosäten behöver vissa avgränsningar göras 

med anledning av uppsatsens omfång. Jag har således valt ut tre svenska student-

städer som alla huserar högre lärosäten: Stockholm, Lund och Uppsala. I alla tre 

städer drivs kyrkans studentverksamhet genom ett samarbete mellan Svenska kyr-

kan och Equmeniakyrkan. Verksamheten går i Stockholm och Uppsala under 

namnet Universitetskyrkan och i Lund Studentprästerna. Dessa tre studentstäder 

skiljer sig till viss del från varandra, främst med tanke på att Uppsala och Lund är 

historiskt anrika studentstäder medan Stockholm på grund av sin storlek inte 

präglas lika starkt av en sammanhållen studentgemenskap. Vad som däremot är 

gemensamt för alla tre studentstäder är att det vid universitetens studentkårer finns 

en lång tradition av att ge ut tidningar med uppgift att bevaka studenternas intres-

sen, vilket är en förutsättning för att denna studie ska kunna genomföras.  

 

I min studie fokuserar jag på Universitetskyrkans verksamhet vid svenska univer-

sitet och högskolor. Trots att en viss tonvikt läggs på Svenska kyrkans delaktighet 

är Universitetskyrkan genom sitt ekumeniska förhållningssätt en plattform även 

för frikyrkors studentverksamhet. Med detta sagt tar denna studie ett tydligt av-

stamp i en kristen tradition. Jag kommer i denna uppsats inte ha möjligheten att 

vidare diskutera icke-kristna samfunds närvaro vid svenska lärosäten.  

 

Slutligen bör det även nämnas att samarbeten mellan högre lärosäten och religiösa 

samfund inte är någonting unikt för Sverige. Genom internationella samarbetsor-

gan som den ekumeniska organisationen för studentpräster i Europa, Conference 

of European University Chaplains, ingår Universitetskyrkan i ett större globalt 

sammanhang. En betydande del av forskning om kyrka och universitet bedrivs i 

Storbritannien. Relationen mellan kyrka och stat i Storbritannien uppvisar många 

likheter med en svensk kontext, främst med tanke på att båda länderna länge präg-

lats av en dominerande statsankuten kyrka. Med detta i åtanke är brittiska studier-

na således av intresse även i denna studie, trots att jag här har valt att inte närmare 

granska studentprästers verksamhet i andra länder än just Sverige.  
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1.4. Forskningsgenomgång 

Trots att Universitetskyrkan finns representerad vid universitet och högskolor 

över hela Sverige har få studier av studentprästers arbete och studenters behov av 

Universitetskyrkans stöd gjorts ur ett religionssociologiskt perspektiv i Sverige. 

För en forskningsgenomgång relevant för min studie behöver perspektivet således 

vidgas något, både geografiskt och innehållsmässigt.  

 

I sin studie ”Svenska kyrkans studentpräster” (2011) belyser Christina Roeser 

studentprästers arbetssituation. Roeser låter svaren från fyra halvstrukturerade 

intervjuer med studentpräster i Skåne agera underlag till en enkät som skickas ut 

till studentpräster vid 29 lärosäten. Studien ämnar bland annat undersöka om stu-

dentprästernas verksamhet svarar mot studenternas behov. Roeser själv utför inga 

intervjuer med studenter och antaganden om deras behov utgår enbart från littera-

turstudien samt studentprästernas uppfattning om varför studenter söker sig till 

deras verksamhet. Utifrån de insamlade svaren menar Roeser att Universitetskyr-

kans verksamhet inte svarar mot vad studenterna själva frågar efter. Studien visar 

att studenter efterfrågar en tillgänglig kyrka där möjlighet att diskutera både livets 

glädje- och sorgeämnen ges. Samtidigt pekar studien på att det inte finns något 

belägg för att studenter uttrycker ett behov av att delta i gudstjänster eller meditat-

ion utan snarare efterfrågar tid för samtal och stöd. Roeser menar att Universitets-

kyrkan bör överlåta ansvaret för gudstjänster till församlingarna och således fri-

göra tid för att tillgodose studenternas egentliga behov. 

 

Ur sitt perspektiv som studentpräst vid universitetet i Leeds skriver Simon Robin-

son om brittiska studentprästers verksamhet i sin bok Ministry Among Students: A 

Pastoral Theology and Handbook for Practice (2004). I sin bok poängterar Ro-

binson bland annat vikten av studentprästers relationsskapande till individer och 

organisationer. Det aktiva nätverkandet blir ett sätt att bygga upp meningsfulla 

relationer och nå ut till fler, bland annat till studenter som annars inte skulle söka 

sig till kyrkan. Robinson lyfter även problematiken angående kyrkans legitimitet 

vid högre lärosäten och menar att det är viktigt att kyrkor verksamma vid univer-

sitetet tydliggör sin relation gentemot andra kyrkor, de akademiska institutioner-

na, universitetets ledning och studenterna (2004: 20). I och med att Universitets-

kyrkan är en ekumenisk arbetsplats måste kyrkan rätta sig efter både det regelverk 

som utformats av det egna trossamfundet och reglerna vid den institution där de 

verkar. Uppdraget vid en ekumenisk arbetsplats kan således skilja sig avsevärt 

från en vanlig konfessionell församlingsmiljö. 

 

I artikeln ”Navigating religion between university and home: Christian students’ 

experiences in English universities” (2013) redovisar Sonya Sharma och Mathew 

Guest resultatet av en brittisk studie om kristna studenters möjlighet att utforska 

sin religiositet på universitetet. Sharma och Guest använder sig i sin studie av en 

kombination av internetbaserade enkäter och kvalitativa intervjuer.  Studien visar 

bland annat att brittiska universitet visserligen genomgår en signifikant sekularise-

ringsprocess men att det under senare år syns tendenser till en mer tillmötesgå-

ende attityd gentemot studenters religiösa behov. Vid brittiska universitet åter-

finns både den officiella universitetskyrkan och lokala församlingar som aktörer 

på den religiösa marknaden. I sin bok Religion in Higher Education: The Politics 

of the Multi-faith Campus (2000) beskriver Sophie Gilliat-Ray brittiska universitet 

som:  
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[a] market place of religious ideas and beliefs, in microcosm, and the religious activity 

that takes place within them provide a unique context for exploring some of the collec-

tive dimensions of religion (2000, 56).  

 

Den kristna gemenskapen i det mikrokosmos som universitetsmiljön utgör intro-

ducerar studenterna för livet på campus, hjälper dem att knyta kontakter samt er-

bjuder en moralisk kompass att navigera efter i den nya kontexten. Sharma och 

Guest menar att den kristna identiteten blir en källa till trygghet för många unga 

studenter; en brygga av kontinuitet mellan hemmet och universitetslivet (2013: 

60). Till skillnad från andra arenor i den offentliga sfären är kristna samfund såle-

des i hög grad synliga vid brittiska universitet. Studien visar att lokala kyrkor kny-

ter band till unga motiverade studenter som söker efter sammanhang och me-

ningsfulla aktiviteter att investera sin tid i och på så sätt skapar vitala kyrkor 

(2013: 75). Med detta sagt visar studien dock att universitetstiden inte enbart be-

kräftar kristna studenters religiositet utan även utmanar den (2013: 59). Den reli-

giositet som formas av livet på universitetet kan hamna i konflikt med tidigare 

förvärvade kristna ideal vilket gör att universitetstiden likväl kan förhöja den 

kristna upplevelsen som fundamentalt skaka om den egna religiösa identiteten.  

  

Slutligen har jag under förarbetet till denna uppsats kommit i personlig kontakt 

med svenskkyrkliga studentpräster i Lund. Genom denna kontakt har jag fått ta 

del av slutrapporten för projektet {Det trodde du inte} (2014). Rapporten redovi-

sar vad som gjorts för studenterna i Lund och vilka erfarenheter som vunnits. För 

att undersöka studenters egen relation till Svenska kyrkan, deras religiösa självbe-

stämning samt vilka livsfrågor unga vuxna funderar på tog Svenska kyrkan i Lund 

2008 initiativet till en satsning på barn och unga (2014: 33). Ett projekt riktade sig 

till universitetsstudenter i Lund. Enkätundersökningen besvarades av studenter i 

åldrarna 19-25 år och genomfördes under våren 2010. Efter att svaren på de kvan-

titativa enkäterna samlats in genomfördes åtta kvalitativa djupintervjuer. I ana-

lysen framkom tre huvudlinjer gällande vad Svenska kyrkan kan göra för studen-

ter. För det första bör Svenska kyrkan bli mer närvarande i samhället, synas i de-

batten och aktivt engagera sig i frågor som rör studenter. Den andra aspekten be-

rörde vikten av en kyrka som inte bara är närvarande vid katastrofer utan finns 

tillgänglig genom hela livet, i sorg men även i glädje. Slutligen efterfrågade stu-

denter lägre trösklar, det vill säga en personlig och kravlös kyrka som inte exklu-

derar de som har knaphändig erfarenhet av kyrkan som institution (2014: 34).  

 

Min egen studie ämnar således komplettera och utveckla den bild som presente-

rats här ovan. Forskningsgenomgången visar att fokus i de studier som har utförts 

i Sverige respektive Storbritannien skiljer sig delvis åt. I brittisk forskning betonas 

kyrkans närvaro vid universiteten som en resurs för redan kristna studenter. 

Forskning bedriven i Sverige framhäver däremot snarare att studenter efterfrågar 

en närvarande Universitetskyrka med låga trösklar där primära kristna praktiker 

såsom gudstjänster bör överlåtas till de lokala församlingarna för att frigöra tid för 

verksamhet som även riktar sig till alla. De uppenbara skillnaderna i fokus kan 

förklaras med hur kyrkans roll vid universiteten uppfattas ur en brittisk kontra 

svensk kontext. Hur kyrkan organiserar sin närvaro vid universiteten, vad kyrkan 

förväntas bidra med och vilka som söker sig dit är alla aspekter som påverkar fo-

kus i den forskning som bedrivs. I Sverige utger sig Universitetskyrkan för att 

rikta sig till alla studenter och i min studie kommer jag undersöka vilken bild av 

Universitetskyrkans verksamhet som framställs i studentpress.  
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1.5. Material 

I min studie utgörs det primära materialet av sammanlagt sexton texter publice-

rade i ledande studenttidningar vid tre svenska lärosäten. Avgränsningar har gjorts 

till tidningar utgivna vid universiteten och högskolorna i Stockholm, Uppsala och 

Lund. Texterna representerar diverse journalistiska genrer och består bland annat 

av nyhetsartiklar, debattinlägg och reportage. Majoriteten av artiklarna är skrivna 

av studenter och har studenter som främsta målgrupp. Eftersom syftet med denna 

studie är att granska hur Universitetskyrkans verksamhet framställs vid svenska 

universitet är det helt avgörande att det material jag samlat in till min studie ska 

vara den information som når ut till studenterna själva. Därför går alla artiklar jag 

har valt att studera att nå genom respektive studenttidnings hemsida och har tidi-

gare publicerats i studenttidningarnas pappersupplagor.  

 

Vid insamlingen av materialet gjordes en sökning genom sökfunktionen på re-

spektive studenttidnings hemsida. Vid Stockholm och Uppsala universitets stu-

denttidningar användes sökordet ”universitetskyrkan”. I Ergos arkiv genererade 

sökningen sammanlagt 18 träffar medan den i Gaudeamus endast gav tre stycken. 

Eftersom kyrkans verksamhet i Lund går under namnet Studentprästerna valde jag 

att där istället använda ”studentprästerna” som sökord. Denna sökning gav sam-

manlagt 10 träffar. I Lundagård genererade en sökning på ordet ”universitetskyr-

kan” inte några resultat. Eftersom ordet ”studentprästerna” däremot även kan an-

vändas som en mer generell term för att beskriva präster verksamma bland studen-

ter genererade sökordet träffar även i Ergos och Gaudeamus arkiv. Dock upp-

fyllde inga artiklar övriga kriterier i min studie. Ett urval av de publicerade 

artiklarna har sedan gjorts utifrån ett antal kriterier. Först och främst har jag end-

ast intresserat mig av artiklar där representanter från Universitetskyrkan, studenter 

eller utomstående talar om det arbete som utförs av Universitetskyrkan eller dess 

ställning vid svenska universitet. Jag har således valt bort kortare notiser med 

hänvisningar till Universitetskyrkans verksamhet. För att de artiklar som utgör 

materialet i denna studie ska vara av relevans har jag endast valt artiklar publice-

rade under de senaste fem åren.  Det artiklar som slutligen valdes ut återfinns i 

uppsatsens appendix.  

 

Utöver det primära materialet som utgörs av artiklar publicerade i studenttidningar 

använder jag mig av Universitetskyrkans eget utgivna material som referens när 

artiklarnas information om Universitetskyrkans verksamhet är allt för knapphän-

dig. Jag kommer däremot inte utföra någon systematisk analys på mitt sekundära 

material. Universitetskyrkans information om den egna verksamheten hämtas 

främst från respektive organisations hemsida men även genom årsberättelser, fol-

ders, affischer och inlägg på sociala medier. Studentprästerna vid Stockholms, 

Uppsalas och Lunds universitet kan alla nås genom Universitetskyrkans gemen-

samma portal Universitetskyrkan.se. Utöver informationen som ges via hemsidan 

kommunicerar Universitetskyrkan med omvärlden genom sociala medier.  

1.5.1. Studenttidningar  

Tidningar som bevakar studenters intressen finns vid alla svenska högskolor och 

universitet och distribueras antingen av kåren, nationer eller av fristående aktörer. 

Vanligtvis utkommer studenttidningarna i pappersform ett fåtal gånger per år. 

Däremot uppdateras innehållet på hemsidorna kontinuerligt. I en studenttidning 
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återfinns nyheter och reportage om vad som sker på universitetet samt bevakning 

av utbildningspolitiska frågor. Tidningarna är även ett betydelsefullt forum för de 

studerandes egna åsikter och redaktionerna tenderar att bestå av en stor andel ide-

ellt arbetande studenter. Gemensamt för de tidningar som utgör materialet i denna 

studie är att de ägs av respektive kår. Tidningarna förväntas dock inte enbart be-

vaka, utan även kritiskt granska, kårens arbete.   

1.5.1.1. Ergo, Gaudeamus och Lundagård  

Ergo grundades 1924 som en fristående tidning för att bevaka uppsalastudenters 

intressen. Sedan 1940 är Ergo Uppsala studentkårs medlemstidning och utkommer 

sedan 2010 med tolv nummer per år. Redaktionen är obunden gentemot både kår-

styrelse och opposition. Bland de studenttidningar som utgör materialet i denna 

studie är Ergo den tidning som i störst utsträckning rapporterar om Universitets-

kyrkans verksamhet. Sju artiklar i mitt material är hämtade härifrån.  

 

Studenttidningen Gaudeamus riktar sig till studenter vid Stockholms universitet 

och grundandes 1924. Tidningen ägs av Stockholms universitets studentkår men 

är redaktionellt oberoende. Den fristående redaktionen granskar kårens och uni-

versitetets verksamhet samt bevakar studentnyheter. Från och med höstterminen 

2013 utkommer papperstidningen sex gånger om året och distribueras till alla re-

gistrerade studenter vid Stockholms universitet. Universitetskyrkans synlighet i 

Gaudeamus är förhållandevis låg. Endast tre artiklar var relevanta för min studie. 

 

Lundagård är Sveriges äldsta studenttidning. Sedan 1920 har tidningen varit ett 

språkrör för lundastudenters intressen och idéer. Tidningen skickas ut till alla stu-

denter och anställda vid Lunds universitet varje månad. Även Lundagård ägs av 

universitets studentkår, men är redaktionellt obunden. Jag har från tidningen Lun-

dagård hämtat sex relevanta artiklar till min studie. 

1.5.2. Reflektion kring materialets art   

Som tidigare beskrivits har jag i valet av mitt material tagit hänsyn till vilka kana-

ler Universitetskyrkan använder sig av för att sprida information om sin verksam-

het bland studenter. Beslutet att använda sig av artiklar publicerade i studentpres-

sen baseras på att dessa medier, tillsammans med Universitetskyrkans egen in-

formation på internet, riktar sig främst till just studenter. Artiklar i annan press, 

såsom lokaltidningar eller kyrkans tidningar på lokal eller nationell nivå har såle-

des valts bort. Kvar som material för min analys finns därmed de texter som pub-

licerats i studenttidningarna vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Lund. 

Studentpress, liksom all annan media, faller under en logik som dikterar vilken 

bild av verkligheten som tillåts att förmedlas. Förutsättningarna för studentpres-

sens verksamhet skiljer sig dock en aning från annan media. Därför följer här en 

översiktlig redogörelse för mediet som kommer att granskas i denna studie. 

 

Dagens medielandskap karaktäriseras av fragmentering. Tillkomsten av nya me-

dier förändrar förutsättningarna för de redan existerande medierna och skapar 

konkurrens om läsarnas begränsade tid. Bland studenter konkurrerar de lokala 

kårdistribuerade tidningarna med bland annat tidningar publicerade av nationer, 

fackförbund och nationella studenttidningar. För studenttidningarnas redaktioner 

blir det således avgörande att skapa strategier för att inte enbart nå ut till studen-

terna men även säkerställa att tidningen inte hamnar direkt i pappersåtervinning-
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en. Att studenttidningarna är i stort sett kostnadsfria och distribueras till alla regi-

strerade studenter är nämligen ingen garanti för att tidningen faktiskt läses. Ida 

Johansson (2007) har studerat tidningen Spionen som ges ut vid Göteborgs uni-

versitet och menar att studenttidningarnas huvudsakliga uppdrag är att få det ab-

strakta och allmängiltiga att bli något konkret och vardagsnära som läsarna kan 

relatera till. Samtidigt konstaterar Johansson att det sällan råder konsensus mellan 

studenter angående vad studenttidningarna bör innehålla. Somliga efterfrågar lätt-

sammare läsning och ser tidningen som ett underhållande tidsfördriv medan andra 

förespråkar en mer granskande och kritisk tidning. Johansson menar dock att en 

majoritet tycks anse att studenttidningar fyller en funktion som både ett informat-

ions- och förströelsemedium, men helst inte bör innehålla allt för många artiklar 

som kräver koncentrerad läsning (2007: 20).  

 

I allmänhet har media blivit en allt viktigare källa för information om religion. 

Mediaföretag är idag både producenter och distributörer av religiösa upplevelser 

och information, vilket i förlängningen har lett till att religiösa institutioner har 

förlorat viss auktoritet när det kommer till hur religion porträteras i den offentliga 

sfären. Den danska medieforskaren Stig Hjarvard (2011) har utförligt beskrivit 

fenomenet han kallar the mediatization of religion. Genom mediatisering blir me-

dia den huvudsakliga källan för information om religion. Media tar således över 

vissa funktioner som tidigare utförts av institutionaliserade religioner och skapar 

egna religiösa narrativ. En intressant aspekt för min studie är Hjarvards teori om 

journalism on religion. Hjarvard menar att den information om religion vi möts av 

i vanliga dagstidningar, där religiösa företrädares uttalanden filtreras genom seku-

lära värderingar, i hög grad influerar den allmänna uppfattningen om religion. När 

det inte är de religiösa institutionerna själva som kontrollerar den information som 

sprids faller även religion under medias logik. Nyhetsvärde blir här centralt för att 

ens få möjlighet att representeras i media. Samtidigt innebär den förlorade kon-

trollen även en risk för att bli granskad och kritiserad (Axner 2013: 50). Den in-

formation om Universitetskyrkan som sprids i studenttidningarna påverkas således 

av dessa faktorer. Till grund för många av artiklarna ligger uttalanden av student-

präster men eftersom den publicerade texten alltid genomgår journalistens egen 

redigering är det tidningens version av uttalandet som slutligen når studenterna. 

Eftersom studenttidningarna inte är bundna till kyrkan och har som uppgift att 

granska verksamheten vid universiteten har tidningen således möjligheten att mer 

kritiskt förhålla sig till den publicerade informationen, till skillnad från vad kyr-

kans egna tidningar skulle ha haft.  

 

Jag ska slutligen reflektera kort över den informationen kyrkan själv sprider, och 

som således inte har passerat ett journalistiskt filter. Anna Cöster reflekterar över 

fenomenet kyrkan på internet och menar att Svenska kyrkan i hög grad använder 

sin närvaro på sociala medier som en anslagstavla för att presentera och infor-

mera, snarare än för att kommunicera (2013: 400). Genom att endast presentera 

information och inte initiera en dialog riskerar kyrkan att misslyckas med att 

kommunicera sina huvudsakliga uppdrag, att sprida evangeliet och skapa gemen-

skap. Även hos Universitetskyrkan riskerar de kommunikationsmöjligheter soci-

ala medier erbjuder att bli en virtuell anslagstavla där kommunikationen endast 

färdas en väg. För att nå målgruppen studenter är internet en självklar arena för 

kyrkans verksamhet. Frågan kvarstår dock hur stor andel av studenterna som fak-

tiskt nås genom de insatser som görs idag.   
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel presenterar jag de teorier jag kommer att utgå ifrån i analysen av 

mitt material. Jag kommer först att redogöra för teorin om intern sekularisering, 

här utvecklad av Mark Chaves. Vidare kommer jag att i allmänna drag redogöra 

för hur Anders Bäckström och ett antal andra samtida svenska religionssociologer 

diskuterar religionens roll i samhället, främst med betoning på kyrkans roll som 

välfärdsaktör. Redogörelsen utgör en sammanfattad teoretisk utgångspunkt sna-

rare än en enskild religionssociologisk teori. Avslutningsvis utformar jag en ar-

betsmodell för hur de valda teorierna kommer att operationaliseras i min studie. 

2.1. Presentation av teori 

2.1.1. Intern sekularisering  

Begreppet internal secularization har länge använts för att försöka förklara den 

process där religiösa organisationer utvecklas mot en ökad konformitet med den 

sekulariserade världen. Thomas Luckmann sägs ha myntat begreppet i sin bok The 

Invisible Religion (1967) och tanken på en pågående intern sekulariseringsprocess 

inom religiösa organisationer återfinns även i verk av Peter Berger (1969). En av 

de som utvecklat teorin kring intern sekularisering är Mark Chaves som menar att 

sekularisering inte handlar om avtagande religiositet i allmänhet, utan bör förstås i 

ljuset av ett minskat spelrum för religiösa auktoriteter på olika områden.   

 

Luckmann och Bergers förståelse av begreppet intern sekularisering hämtas ur-

sprungligen från en amerikansk kontext. Den religiösa vitaliten i USA hade vis-

serligen nått sin höjdpunkt under 1950-talet men var fortfarande vid 60-talets mitt 

så pass påtaglig att det innebar problem för den sekulariseringstes både Luckmann 

och Berger ville driva. Genom att utveckla föreställningen om en internt pågående 

sekulariseringsprocess inom religiösa organisationer kunde Luckmann och Berger 

dock undvika detta huvudbry. Amerikanernas starka religiösa engagemang blev 

nämligen inte lika problematiskt för förespråkarna av de klassiska sekulariserings-

teorierna om de religiösa institutionerna i sig kunde framställas som mindre reli-

giösa (Chaves 1994: 766). Enligt Luckmann var den traditionella kyrkans starka 

fäste bland amerikanerna således inget bevis för religionens återkomst utan att 

tecken på en radikal inomorganisatorisk förändring (1967: 36f). I ett samhälle 

präglat av funktionell differentiering behöver kyrkan nämligen samspela med 

andra samhälleliga sektorer. Luckmann menar att kyrkan här utvecklar sekulära 

intressen, likt andra organisationer inbegripna i sina egna politiska, ekonomiska 

och administrativa uppgifter. Kyrkans interna sekularisering blir således en effekt 

av förutsättningarna i ett differentierat samhälle. Berger å andra sidan betonar 

främst den religiösa pluralismens påverkan på den inomorganisatoriska sekulari-

sering som är synlig hos många kyrkor (1969: 138). Då kyrkan blir en av flera 
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aktörer på den religiösa marknaden går ekonomiska och administrativa uppgifter 

före de religiösa vilket skapar en organisation styrd av byråkratisk, snarare än teo-

logisk och episkopal, logik.   

 

Skarp kritik har vid flera tillfällen riktats mot den interna sekulariseringsteorin. 

Berger och Luckmanns försök att till varje pris försvara sin tes om att en sekulari-

sering av samhällsstrukturen äger rum har främst beskyllts för att inte tillåta några 

som helst bevis att peka på motsatsen. Teorin om intern sekularisering har setts 

som ett fegt försök att undvika att kritik riktas mot sekulariseringsteorin trots att 

överväldigande bevis pekar på att sekularisering inte sker på alla samhällsnivåer. 

Chaves (1993) bemöter kritiken genom att påpeka att de tidigaste framställningar-

na av teorin om intern sekularisering var medvetet vaga. Samtidigt är det är pro-

blematiskt att påstå att religiösa organisationer utvecklar sekulära intressen utan 

att tydliggöra distinktionen mellan vad som ses som religiösa och sekulära värde-

ringar eller aktiviteter. Initialt fanns det heller inga empiriska bevis som stödde 

teorin om intern sekularisering, vilket gjorde teorin till en måltavla för kritiker.  

 

Chaves (1993, 1994) menar att viss kritik kan bemötas genom att omformulera 

uppfattningen om vad som egentligen genomgår sekulariseringsprocessen. Genom 

att skifta fokus från religion i sig till religiösa auktoriteter som objekt för den på-

gående sekulariseringen kan teorin om intern sekularisering bättre förstås (Chaves 

1993, 1994). Enligt Chaves gör denna förändring att religionssociologin lättare 

går att knytas till sociologin som fält. Lika svårt som det är för sociologer som 

intresserar sig för politik att studera makt i sig är det för religionssociologer att 

studera religion. Istället bör fokus riktas till de konkreta sociala strukturer där 

makt eller religion verkar (1994: 769). Chaves går så långt som att propagera för 

att religion helt ska överges som analytiskt kategori vid studier av sekularisering 

och att fokus helt bör skiftas till religiösa auktoriteter för att undvika många av 

sekulariseringsteorins grundläggande problem (1994: 750).  

2.1.2. Kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör 

Universitetskyrkan är i och med sin delaktighet i det studiesociala nätverket en 

aktör i den studentinriktade välfärden vid universitetet. För att förstå Universitets-

kyrkans funktion som välfärdsaktör måste kyrkans roll i den offentliga sfären 

granskas närmare. Svenskarnas tillsynes ambivalenta inställning till kyrkan i det 

offentliga kan dock inte förklaras med en enskild teori. Istället följer här en redo-

görelse för hur kyrkans roll som alternativ välfärdsutövare i Sverige idag diskute-

ras i Anders Bäckströms bok Välfärdsinsatser på religiös grund: förväntningar 

och problem - En teoretisk inledning (2014). 

 

Religionens eventuella återkomst i den offentliga sfären har länge varit ett omdis-

kuterat fenomen. När trosbaserade sociala projekt och nätverk får allt mer ut-

rymme som en del av statens ökande beroende av det civila samhällets organisat-

ioner blir religionen åter synlig i det offentliga. Trots att kyrkan i alla tider har 

utfört omfattande välfärdsarbete banar religionens återkomst i den offentliga sfä-

ren vägen för en frammarsch av den idéburna välfärden i kyrklig regi. Välfärd 

bedriven på kyrklig grund skiljer sig inte enbart i hur organisationen är strukture-

rar utan bedrivs även delvis med andra motiv än sekulära motsvarigheter på väl-

färdsmarknaden (Wijkström 2014: 223).  En sådan utveckling är dock inte opro-
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blematisk utan väcker frågor om hur välfärden bör organiseras. Anders Bäckström 

har studerat Svenska kyrkans roll som aktör i vårt välfärdssamhälle samt svenska 

folkets syn på kyrkans välfärdsroll (2014a). Den teoretiska grund Bäckström re-

dogör för är på många sätt applicerbar även på Universitetskyrkan som välfärds-

aktör vid svenska högskolor och universitet.  

 

Den svenska välfärdsmodellen är i huvudsak organiserad utifrån att staten, lands-

tinget och kommunen har det grundläggande ansvaret för välfärden. Utöver detta 

kan privata aktörer, i detta fall kyrkan, utföra tjänster på uppdrag av staten (Bäck-

ström 2014a: 14). Kyrkans roll som alternativ välfärdsutövare väcker således frå-

gor om vilken roll religionen har fått i ett tillsynes sekulariserat samhälle. Bäck-

ström pekar på att det slutgiltiga tillståndet av sekularisering som förutspåddes av 

många teoretiker under 1900-talet aldrig infriades utan istället har kommit att 

övergå i ett tillstånd präglat av flera möjliga grundhållningar till det moderna kon-

ceptet (2014a: 17). Det som länge uppfattades som ett enhetligt europeiskt, mo-

dernt och sekulärt samhälle har i och med globaliseringen kommit att bli ett av 

flera alternativ för hur ett modernt samhälle kan vara, vilket har gjort det möjligt 

för religiösa aktörer att ta plats i den offentliga sfären. Mia Lövheim och Marta 

Axner skriver:  

  
However, de-privatization also implies that the understanding of secularity that has be-

come the default option, as well as a core value of European self-understanding, is chal-

lenged, as the presence of religion within the public sphere calls for a re-negotiation of 

the meaning of the secular (2011: 60).   
 

Det offentliga blir således inte längre synonymt med det sekulära och det religiösa 

är inte längre förpassat till det privata. Bortom de traditionella uppdelningarna 

görs plats för kompromisser mellan politiska, sociala och religiösa synsätt vilket 

gör att religionen ges utrymme att uppträda som en rationell samarbetspartner i ett 

modernt välfärdssamhälle (Bäckström 2014a: 18f). Sverige idag befinner sig såle-

des i något som kan ses som en övergångsfas mellan ett samhälle som upplever 

mångfald som ett hot mot sammanhållningen och ett samhälle som ser plural-

ismen som en nödvändig resurs för demokrati och välfärd.  

 

I sin teoretiska utgångspunkt vidareutvecklar Bäckström Putnams (2000) idé om 

att organisationer kan bidra med ett socialt kapital som kan fungera både bonding, 

det vill säga internt stärkande, och bridging, det vill säga externt stärkande. Bäck-

ström menar att kyrkan i Sverige idag befinner sig mitt emellan dessa båda funkt-

ioner genom kyrkans behov att dels skapa sociala band till andra samhällsaktörer 

och dels skapa samhörighet inom församlingen (2014: 24f).  Bäckström utvecklar 

således teorier för att förklara den paradoxala situationen Svenska kyrkan befinner 

sig i idag (2014b). Bäckström menar att liknande mönster går att finna även i de 

andra nordiska länderna där majoritetskyrkornas samhällsroll definieras dels av 

deras historiska relation till staten och dels sin aktuella relation till det civila sam-

hället (2014b: 107). I sin historiska relation till staten fyller kyrkan välfärdsfunkt-

ioner genom att skapa samhörighet, vilket gör den till en del av en större kulturell 

tillitsstruktur i samhället. Som en del av det civila samhället blir kyrkan däremot 

en kritisk röst och träder in i rollen som förnyelseaktör. Majoriteten av svenskarna 

har inga större problem med kyrkans relativt osynliga roll som tillitsmakare. Kyr-

kans allt mer synliga roll i vårt pluralistiska och mångkulturella samhälle kan där-

emot bli problematisk, inte bara för den enskilda individen utan även för staten 
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som inte längre vet om kyrkan är en allierad samarbetspartner eller en kritisk ut-

manare (Bäckström 2014b: 108).    

 

Anders Bäckström har tillsammans med Miriam Hollmer även genomfört en 

undersökning av attityder gentemot kyrkan som välfärdsaktör (2012). Bland annat 

undersöktes inom vilka sektorer svenskar tillåter Svenska kyrkan att bidra med 

välfärd. Bland de verksamheter där svenskarna främst kan tänka sig att Svenska 

kyrkan kan göra en insats ryms verksamheter riktade mot särskilt hjälpbehövande 

vuxna utanför ett aktivt arbetsliv, exempelvis härbärgen och träffpunkter för sjuk-

skrivna. I andra ändan av tabellen återfinns grundskola, vårdcentral och gymna-

sieskola (Hollmer & Bäckström 2012: 12). Författarna menar att svenskar gene-

rellt sett sätter stor tilltro till det sekulära välfärdssamhällets förmåga att tillhan-

dahålla omsorg från vaggan till graven. Det civila samhällets aktörer, i detta fall 

religiösa, ses i bästa fall som komplimenterande och i värsta fall som något som 

hotar den sekulära homogeniteten (2012: 14).  

2.2. Arbetsmodell 

Analysmodellen för denna studie delar många likheter med editing analysis style. 

I min studie kommer empirin styra analysens första steg och teorin sedan applice-

ras så att meningsinnehållet kommer fram på ett tydligt sätt (Malterud 2014: 113). 

Som en vägledning i analysen har en arbetsmodell utarbetats. Modellen utgörs av 

ett antal funderingar som väckts av de valda teorierna. Dessa tankar används i 

denna studie som ett sätt att operationalisera mitt syfte och mina frågeställningar. 

Funderingarna i arbetsmodellen ska dock inte förväxlas med studiens frågeställ-

ningar som presenterats i kapitel 1.3. Istället bör de betraktas som ett sätt att ta sig 

an materialet med hjälp av de valda teorierna för att öka förståelsen för hur det 

som framkommer i mitt material kan förstås ur en religionssociologisk kontext. I 

och med att det är empirin som styr min forskning har de teorier som slutligen 

använts modifierats något då mitt primära syfte inte är att testa en teoris giltighet 

utan belysa mitt material utifrån en mångfald av religionssociologiska teorier.  

 

Den första teorin jag har använt mig av utgår från Mark Chaves utveckling av 

begreppet intern sekularisering. Teorin används främst för att förklara den inom-

organisatoriska sekularisering som sker när kyrkan kommer i kontakt med ett plu-

ralistiskt och sekulärt samhälle men även för att försöka förklara tidningarnas bild 

av vilka studenter som söker sig till Universitetskyrkan. I min studie kommer be-

greppet appliceras på Universitetskyrkan för att undersöka i vilken mån kyrkans 

verksamhet anpassas till en i huvudsak sekulär universitetskontext. Med andra ord 

används Chaves teori i denna studie för att belysa tema (1) och (3) som presente-

ras i kapitel 3.2.1. 

 

Chaves teori om intern sekularisering innehåller vissa centrala tankar som jag i 

min studie kommer att applicera på mitt material. Den viktigaste tanken som här-

rör från Chaves teori berör vad som uppfattas vara en religiös kontra sekulär akti-

vitet eller värdering. I denna studie kommer en språklig distinktion göras mellan 

aktiviteter som antingen kan bedrivas på antingen kristern eller sekulär grund och 

aktiviteter som endast kan bedrivas på kristen grund. Här nedan följer en översikt 

som tydliggör den distinktion jag har gjort i analysen av mitt material. 
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Exempel på aktiviteter som nämns i 

materialet som kan bedrivas på kristen 

eller sekulär grund:  

Exempel på aktiviteter som nämns i 

materialet som endast kan bedrivas på 

kristen grund:  

 Enskilda samtal 

 Skolavslutningar 

 Konserter 

 Filmvisningar 

 Sorgegrupper 

 Körer  

 Humorfestivaler 

 Samtalsgrupper 

 Retreats och meditation1 

 Mission 

 Predikan 

 Bön 

 Stilla mässa 

 Regnbågsmässa 

 

Således kommer den bild av Universitetskyrkans verksamhet och aktiviteter som 

presenteras i studenttidningarna granskas i ljuset av Chaves teori om intern seku-

larisering. Chaves teori kommer även användas för att besvara forskningsfrågan 

rörande vilka anledningar som i materialet uppges för att söka sig till Universi-

tetskyrkan genom att studera hur studenter och studentpräster reagerar på den typ 

av verksamhet Universitetskyrkan erbjuder.  

 

Som ovan förklarat är den andra teorin snarare en samling teoretiska utgångs-

punkter än en enskild teori. Utifrån Anders Bäckström och andra samtida svenska 

religionssociologers beskrivningar av kyrkans roll i Sverige idag ämnar jag att 

belysa Universitetskyrkans relation till universitetet i ljuset av Svenska kyrkans 

relation till staten. Teorin används således för att belysa tema (2) som presenteras 

längre fram i uppsatsen och för att besvara forskningsfrågan rörande hur debatten 

om Universitetskyrkans legitimitet kan förstås i ljuset av kyrkans roll som alterna-

tiv välfärdsaktör. I min studie blir kopplingen till relationen mellan Svenska kyr-

kan och den svenska staten ett sätt att operationalisera Bäckströms teorier för att 

sedan kunna applicera dem på den kontext jag studerar, nämligen universitetet.  

 

Svenska kyrkan – Svenska staten 

 Värnande om de egna medlemmarna/den egna församlingen (bonding) – 

Relationsskapande till det omgivande samhället (bridging) 

 Kyrkans historiska relation till staten - Kyrkans roll i det civila samhället  

 Kyrkans synlighet i det offentliga – Religion som privat angelägenhet 

Universitetskyrkan – Universitetet  

 Värnande om religiösa studenter (bonding) – Relationsskapande till icke-

religiösa studenter/organisationer vid universitetet (bridging) 

 Universitetskyrkans historiska relation till universitetet – Universitets-

kyrkans roll i det studiesociala nätverket  

 Kyrkans synlighet på universitetet – Religion som privat angelägenhet  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Retreats och meditation arrangeras ofta på religiösa, men inte nödvändigtvis kristna, grunder.  
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av mina metodologiska utgångspunkter. 

Därefter följer en beskrivning av metoden empiristyrd tematisk analys samt hur 

metoden kommer att appliceras på mitt insamlade material. Kapitlet avslutas med 

en diskussion om metodens validitet.  

3.1. Metodologi 

I min studie utgår jag från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, det vill säga att den 

sociala ordningen i ett samhälle skapas och återskapas av dess medlemmar och 

därför är i ständig förändring (Alvesson & Sköldberg 2008: 81). I denna studie 

innebär detta synsätt att jag utgår från att religion är ett begrepp under ständig 

förhandling och att även kyrkans roll förändras över tid som en reaktion på det 

omgivande samhällets förutsättningar och förväntningar.  

 

Jag har i min kvalitativa studie av Universitetskyrkan valt en empiristyrd ansats. 

Inte sällan används termen induktiv metod i samband med just empiristyrda, 

teorigenererande studier som kontrast till de deduktiva, teoristyrda, metoderna 

(Langemar 2008: 46). Dessa termer är dock knutna till en viss vetenskapsteoretisk 

innebörd och behöver således sättas i sitt sammanhang. I den vetenskapsteoretiska 

litteraturen brukar nämligen induktionsbegreppet användas i betydelse att man 

drar slutsatser om allmänna lagbundenheter utifrån observationer medan dedukt-

ionsbegreppet innebär att en hypotes om lagbundenhet testas empiriskt (Langemar 

2008: 200). Att använda sig av begreppen induktion och deduktion inom kvalita-

tiv forskning kan dock vara problematiskt. Begreppen har kommit att bli syno-

nyma med empiristyrd respektive teoristyrd metod oavsett i vilket syfte forsk-

ningen bedrivs. I sin vardagliga betydelse syftar begreppen på olika sätt att göra 

olika saker, medan det i den traditionella vetenskapsteoretiska betydelsen blir två 

olika sätt att göra samma sak. Användningen av begreppen induktion och dedukt-

ion kan således implicera att de två ansatserna snarare konkurrerar än komplette-

rar varandra, vilket inte syftet med denna studie (Langemar 2008: 202). I min stu-

die kommer jag fortsättningsvis att använda mig av begreppet empiristyrd istället 

för induktiv när jag talar om metod som utgår från empiriskt material.  

3.2. Empiristyrd tematisk analys 

Tematiska analyser innebär att data struktureras utifrån teman. I denna studie 

kommer jag att använda mig av en i huvudsak empiristyrd tematisk analys. Meto-

den utgår från det empiriska materialet för att finna teman att kategorisera och 

analysera, till skillnad från en teoristyrd ansats där de teman som används är för-

bestämda utifrån teorin (Langemar 2008: 127). Min metod har dock en delvis 

kombinerad ansats i och med att min första deskriptiva analys av materialet är 
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empiristyrd men att jag sedan kopplar samman mina teman på en teoretisk nivå 

med hjälp av redan befintliga teoretiska begrepp. Syftet med metoden blir således 

att utgå från mitt insamlade empiriska material och undersöka vad som fram-

kommer i artiklarna för att sedan belysa mina resultat med redan befintliga relig-

ionssociologiska teorier.  

 

När man söker efter teman i sitt material är det viktigt att vara öppen för vad 

materialet innehåller. Genom att leta efter repetitioner kan forskaren få en över-

blick över återkommande teman. Den kvantitativa aspekten blir här påtaglig ef-

tersom ju oftare en händelse eller ett begrepp återkommer i materialet, desto större 

sannolikhet att temat identifieras och kan anses vara signifikant för studien (Bry-

man 2011, 551). Vidare bör likheter och skillnader i de teman som återkommer 

övervägas så att temats nyanser fångas upp. Metaforer och analogier kan även 

förekomma och måste kontextualiseras för att kunna placeras i rätt tema. Utöver 

det innehållsmässiga måste även de språkliga kopplingarna studeras. Genom an-

vändningen av ord som ”på grund av” eller ”därför att” kan kausala kopplingar 

belysas. Slutligen bör forskaren reflektera över vad som inte finns med i data-

mängden och hur detta kan påverka studien (Bryman 2011: 529).   

 

I en tematisk analys är det huvudsakliga syftet att sätta rubriker på materialet. Att 

strukturera genom att sätta rubriker har dock även en tolkande innebörd. När 

stycken eller citat sorteras in under ett tema är det alltid forskaren själv som be-

stämmer vad som ska ses som ett överordnat begrepp och vilka textavsnitt som 

ska sorteras under respektive tema. Det är alltså forskarens tolkning av materialet 

som dikterar hur studiens teman utformas (Langemar 2008: 129). I utformningen 

av teman bör forskaren sträva efter intern homogenitet och extern heterogenitet, 

vilket innebär att det material som innefattas av samma tema ska höra ihop på ett 

tydligt sätt och att teman inte bör överlappa varandra. Forskaren bör här arbeta 

från botten och uppåt, men även vara beredd på att få röra sig fram och tillbaka 

mellan stegen för att få fram ett strukturerat och genomarbetat resultat.  

3.2.1. Analysprocess 

I de artiklar från studenttidningar som ligger till grund för denna studie diskuteras 

vitt skilda aspekter av Universitetskyrkans verksamhet. Tidningstexterna har även 

hämtats från diverse journalistiska genrer och innefattar allt från beskrivande re-

portage till argumenterade debattinlägg. Med hjälp av en empiristyrd tematisk 

analys ämnar jag således att åskådliggöra mitt materials variation. Av hänsyn till 

mitt materials spretighet låter jag inledningsvis empirin, inte teorin, leda vägen. 

Den empiristyrda tematiska analysen tillåter att materialet struktureras utifrån vad 

som framkommer vid genomläsningen. Tematiska analyser är ett vanligt an-

greppssätt vid analys av kvalitativ data. Sökandet efter teman ingår bland annat i 

grounded theory, kvalitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Jag kommer 

i detta avsnitt beskriva hur jag har utfört min studie i enlighet med analysproces-

sen som beskrivs av Langemar (2008: 128). 

 

Initialt är det viktigt att komma ihåg att den empiristyrda tematiska analysen bör 

göras vågrätt. Detta innebär att man analyserar allt material på en gång för att få 

en uppfattning om materialet som helhet och hur det kan strukturerars. Det första 

jag gör i min tematiska analys är således att bekanta mig med materialet genom att 
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översiktligt läsa igenom artiklarna. Eftersom forskaren inte har några tydliga teo-

retiska referensramar att förhålla sig till är det viktigt att initialt närma sig materi-

alet med öppenhet. Analysens andra steg innebär att jag går igenom texten ännu 

en gång. Denna gång markerar jag textstycken och skriver nyckelord i marginalen 

vid de passager eller citat som är relevanta för mitt syfte och mina frågeställning-

ar. Det är viktigt att mer eller mindre specifika frågeställningar redan är färdig-

formulerad vid detta stadie eftersom de vägleder forskaren i analysprocessen. 

Däremot kan frågeställningarna i efterhand behöva justeras så att de anpassas till 

vad som framkommit i analysen. I det tredje steget sorterar jag citaten och nyck-

elorden utifrån preliminära teman genom att gruppera dem under övergripande 

begrepp. Det fjärde steget innebär att jag väljer ut ett tema i taget och noggrant går 

igenom hela materialet igen för att plocka ut allt som tillhör just det temat. 

Materialet bör alltså bearbetas lika många gånger som antalet teman. I detta steg 

valde jag att slå ihop kategorierna provokation och samarbete, eftersom det i ge-

nomgången av materialet visade sig att Universitetskyrkans samarbeten ofta anses 

vara provocerande. I det femte steget gör jag en slutgiltig benämning på och defi-

nition av varje tema. Mitt sjätte och avslutande steg innebär att jag sammanfattar 

materialet under varje tema med mina egna ord och inkorporerade belysande citat 

och konkreta exempel.  

 

I den första fasen av min analys kunde mitt material kategoriseras under följande 

övergripande teman: anledningar till att söka sig till Universitetskyrkan, en seku-

lariserad kyrka?, provokation, samarbete och universitetsmiljöns påverkan på 

tron. Med hänsyn till uppsatsens omfång och materialets innehåll fick dessa teman 

vid en senare analysfas modifieras något och slutligen valde jag endast att gå vi-

dare med tre teman: (1) en sekulariserad kyrka? (2) provokation och (3) anled-

ningar till att söka sig till Universitetskyrkan. 

 

Ett sjunde steg av den empiristyrda tematiska analysen kan även utföras och inne-

bär att forskaren genom att relatera sina teman till varandra utvecklar en egen te-

ori. Steget innebär att de teman som tagits fram kopplas ihop till en helhet på en 

teoretisk nivå. Den egna teorin används sedan för att besvara problemformule-

ringen. På grundnivå förväntas inte studenten själv utveckla en teori och därför 

kommer detta steg utelämnas i min uppsats. På en mer avancerad nivå kan däre-

mot metoden grounded theory användas för att utveckla teorier baserade på sys-

tematiska studier av empiriska data (Langemar 2008: 131f). I min studie finns det 

däremot ett värde i att tolka mitt material utifrån befintliga religionssociologiska 

teorier eftersom det placerar min studie i en religionsvetenskaplig kontext.  

3.3. Validitetsfrågan  

Frågan om validitet är mycket central för forskningen. Med validitet menas gene-

rellt att det som forskaren avser att mäta faktiskt är det som mäts i den forskning 

som bedrivs (Grenholm 2006: 142). Att validera sin forskning handlar alltså om 

att ställa frågor om kunskapens giltighet – på vilket sätt är detta giltigt och under 

vilka förutsättningar (Malterud 2014: 217)? Validitet i kvalitativ forskning skiljer 

sig delvis från kvantitativa validitetsbegrepp, en distinktion som är viktig att ha i 

åtanke när forskningens validitet diskuteras.  
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Trots min induktiva utgångspunkt kan även en empiristyrd analys dra fördelar av 

att kombineras med en mer teoristyrd ansats för att öka validiteten (Langemar 

2008: 31). Denna aspekt blir framför allt tydlig när forskarens egen förförståelse 

diskuteras. I utförandet av en studie har forskaren inte bara med sig sin egen för-

förståelse utan har även nyligen bekantat sig med tidigare forskning på området, 

vilket gör det både omöjligt och obefogat att börja om från början helt förutsätt-

ningslöst, hur öppen man än anser sig vara inför sitt material. Förkunskaperna kan 

således ofrivilligt inverka på den empiristyrda tematiseringen och göra det svårare 

att se nya aspekter av det material som studeras. Viktigt är därför att förförståelsen 

kanaliseras på ett konstruktivt sätt. Exempelvis kan förförståelsen skrivas ut och 

sen ligga till grund för ett visst förhandsstyrt fokus, men sedan läggas åt sidan för 

att kunna koncentera sig på den nya kunskapen materialet har att erbjuda.  

 

Perspektivmedvetenhet innebär inte enbart att man är medveten om sin egen teo-

rietiska förförståelse utan även sin position som forskare. Förförståelsen är en 

viktig sida av forskarens motivation för att ens påbörja forskning kring ett ämne 

men en forskare bör alltid identifiera sin utgångspunkt innan forskningen påbörjas 

(Malterud 2014: 48f). Som lärarstudent vid Teologiska institutionen vid Uppsala 

universitet befinner jag mig i hög grad inom det forskningsfält jag själv studerar. 

Jag har själv kommit i kontakt med Universitetskyrkans verksamhet genom mina 

studier och sjunger i deras gospelkör. Däremot har jag själv aldrig varit vidare 

aktiv inom kyrkan tidigare. Jag kan således inte ställa mig utanför min egen kon-

text och betrakta det fenomen jag studerar från en annan position. Langemar me-

nar att det därmed blir viktigt att vara medveten om samspelet mellan denna posit-

ion och positionen som forskare (2008: 116). Min position innebär här att jag i 

egenskap av student som tar del av Universitetskyrkans verksamhet har ett ini-

frånperspektiv samtidigt som jag som icke-kristen till viss del kan distansera mig 

från det objekt jag studerar.  

 

Validiteten i kvalitativa studier är i hög grad beroende av förutsättningslöshet, 

framför allt i teorigenererande angreppssätt. Trots att syftet med min studie inte är 

att utforma en egen teori vill jag att denna öppenhet ska genomsyra min uppsats. 

Just öppenheten och nyfikenheten inför vad materialet kan innehålla är en av de 

främsta anledningarna till att välja en empiristyrd metod. Själva forskningsproces-

sen bör även genomsyras av öppenhet och inom kvalitativ forskning ändras med 

fördel studiens planering allteftersom (Langemar 2008: 47). I min studie innebär 

detta att min frågeställning har fått omformuleras under arbetes gång. Eftersom 

frågeställningen styr vad som uppmärksammas i materialet begränsar en snäv frå-

geställning forskarens synfält medan en allt för diffus frågeställning gör det svårt 

för forskaren att ta sig an materialet (2008: 95). I min empiristyrda analys har jag 

till min bästa förmåga låtit tolkningar och strukturer träda fram ur materialet utan 

att forcera analysprocessen för att göra mitt varierade material rättvisa.  

 

 



18 
 

Kapitel 4 Resultat och Analys 

Kapitlet inleds med en genomgång av materialets innehåll. Först kommer jag re-

dogöra för innehållet i de tre kategorier jag valde att gå vidare med från den tema-

tiska analysen i anslutning till respektive studenttidning. Kapitlet avslutas med en 

analys av resultatet. 

4.1. Resultat 

I följande del kommer resultatet av min empiristyrda tematiska analys presenteras. 

Genomgången av mitt material kommer att ske systematiskt för att på så sätt 

skapa den transparens som är en förutsättning för min studies validitet. Samman-

ställningen är utförd efter upprepade genomläsningar av de sexton artiklar som 

utgör mitt material. De förkortningar som här använts som hänvisning till mitt 

material återfinns i uppsatsens appendix.  

4.1.1. En sekulariserad kyrka?  

I studenttidningarna framställs Universitetskyrkan som en kyrka som vill nå alla 

studenter. I följande avsnitt presenteras studenttidningarnas framställning av på 

vilka sätt Universitetskyrkans verksamhet potentiellt anpassar sig till sin sekulari-

serade omgivning.   

4.1.2.1. Ergo  

I en artikel i Ergo framhålls att Universitetskyrkan håller till i samma lokaler som 

Uppsala studentkår, och inte i en traditionell kyrkobyggnad. ”För en del kan det 

nog upplevas som ett större steg att gå till en kyrka och prata med en präst, än att 

gå hit”, menar en studentpräst i Uppsala som poängterar fördelen med att Univer-

sitetskyrkan inte sitter innanför kyrkans traditionella väggar (E1). I artikeln beto-

nas att Universitetskyrkan är en del av det allmänna studiesociala nätverket, till-

gänglig för både troende och icke-troende studenter. ”Studenter kan komma hit 

och prata om vad som helst – livet, relationer, studier, stress […] det spelar ingen 

roll om du är muslim, kristen, ateist eller katolik”, förklarar två studentpräster i 

Ergo (E1). Studentprästerna poängterar även att de aldrig blandar in Gud i samta-

let, om studenten inte själv vill det.  

 

I Ergo återfinns även ett reportage från en Stilla mässa i Universitetskyrkans regi 

(E3). Genom att hålla mässor mitt i veckan försöker Universitetskyrkan få in tron 

i vardagen. I artikeln intervjuas tre präststudenter samt representanter från Univer-

sitetskyrkan. Präststudenterna betonar att de söker sig till Universitetskyrkans 

mässor för att språket är mer tillgängligt och för att man inte behöver vara en van 

kyrkobesökare för att känna sig hemma. Samtidigt är mässorna ett andningshål i 

vardagen: meditativa, upprepande och nedtonade. ”Det är skönt att få vila en 

stund, särskilt efter en tuff dag med studierna”, påpekar en präststudent i Ergo 
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(E3). Den stilla mässan äger inte rum mitt i kyrkan utan i sidokoret och stolar står 

uppställda i en halvcirkel för att skapa en mer intim atmosfär. Trots mässans till-

gängliga uttryck utförs enligt artikeln flera traditionellt kristna praktiker såsom 

bibelläsning, sjungandet av psalmer, bön och reflektion. Det påpekas i artikeln att 

studenterna själv för med sig och bevarar de kristna traditionerna.  

4.1.2.2. Lundagård 

Flera artiklar i Lundagård granskar projektet {Det trodde du inte}. Projektet besk-

rivs mer utförligt i forskningsgenomgången i kapitel 1.4. ”När kyrkan sjösatte 

”Det trodde du inte”, med målet att visa studenter vad kyrkan faktiskt står för, 

utfördes en enkät vid Lunds universitet, där deltagare bland annat fick berätta vad 

de saknade hos kyrkan”, förklarar en studentpräst i Lund (L5). Projektet har bland 

annat utmynnat i filmvisning, konserter, humorfestivaler och debatter. En företrä-

dare för Studentprästerna i Lund menar att mötet med studenterna vid sådana till-

fällen är ett utmärkt sätt att slå hål på myterna om vad en kyrka bör vara. ”Det 

sista vi vill är att missionera eller stoppa evangeliet i halsen på någon […] men 

det känns bra att vi når ut i fler sammanhang”, påpekar en studentpräst (L5). Ge-

nom dessa aktiviteter hoppas kyrkan på att stärka kontakten med stadens studen-

ter. ”Det finns en förutfattad mening om att kyrkans verksamhet endast är att sitta 

och be och folk undrar vad en präst egentligen gör”, förklarar en studentpräst och 

påpekar att många höjer på ögonbrynen när de får reda på att kyrkan arrangerar 

andra evenemang än mässor och gudstjänster (L6).  

4.1.2.3. Gaudeamus  

Vid Stockholms universitet ställs frågan till en av Universitetskyrkans medarbe-

tare om det från deras sida är ett medvetet val att inte skriva nämnvärt om Gud på 

den egna hemsidan. ”Vi går ju ut med att vi kommer från kyrkan, vi gör ingen 

hemlighet av vem som är vår avsändare”, förklarar en studentpräst (G1). Däremot 

menar studentprästen att det finns många sätt att närma sig Gud och att relationen 

till Gud kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Enligt artikeln vill Universitetskyr-

kan i Stockholm därför erbjuda olika typer av rum, vägar och mötesplatser för 

studenter att komma i kontakt med det gudomliga, inte bara genom gudstjänster 

utan även genom bland annat retreats och meditation.  

4.1.2. Provokation 

I studenttidningarnas artiklar blir det tydligt att Universitetskyrkans närvaro vid 

svenska högskolor och universitet inte är helt okontroversiell. Att Universitets-

kyrkans verksamhet provocerar är uppenbart vid granskningen av materialet. 

4.1.3.1. Ergo 

Problematiken med nedrivna affischer på universitetet tas upp i Ergo. Under hös-

ten 2012 drabbades Universitetkyrkans anslagstavla i kårhuset och affischer run-

tomkring på campus för systematiskt sabotage. Sabotaget skedde helt okommente-

rat och representanter från Universitetskyrkan spekulerar i artikeln om potentiella 

orsaker. ”Kanske att det har att göra med att vi ordnar regnbågsmässan? Det 

händer att vi får arga mail om den”, påpekar en informatör vid Universitetskyrkan 

i Uppsala (E4). I artikeln framkommer att ingen har tagit på sig ansvaret för sabo-

taget. ”Vi skulle gärna se att de vågade föra en dialog med oss om varför de tar sig 

rätten att riva ner affischerna”, fortsätter informatören (E4). Enligt Ergo eskale-

rade nedrivningen efter att den första artikeln publicerades i tidningen. ”Nedriv-
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ningen intensifierades och det började ske flera gånger i veckan”, förtydligar en 

studentpräst (E5). Universitetskyrkan fick då lov att glasa in sina anslagstavlor 

varefter ingen vidare skadegörelse har rapporterats i Ergo.   

 

Vid Uppsala universitet diskuteras även huruvida kyrkans närvaro vid universite-

tet exkluderar studenter som inte tillhör majoritetskulturen (E6). Representanter 

för Uppsala studentkår riktar ingen direkt kritik mot Universitetskyrkans arbete 

men beskyller universitet för att vara starkt präglat av det kristna kulturarvet. Kå-

ren ifrågasätter hur inkluderande Universitetskyrkans arbete egentligen är när en 

så stor del av universitets studenter inte bekänner sig till den kristna tron. ”Upp-

sala studentkår skulle vilja se ett inkluderande förhållningssätt och ett universitet 

för alla [...] men vi måste tänka till och diskutera hur vi kan skapa inkluderande 

miljöer som inte är formade enbart utifrån majoritetsgruppens kultur” (E6). 

4.1.3.2. Lundagård 

Även vid Lunds universitet debatteras Universitetskyrkans del i att upprätthålla, 

enligt vissa, förlegade traditioner. Styrelseledamoten för Unga humanister ifråga-

sätter den traditionsenliga julavslutningen som arrangeras av Studentprästerna och 

hålls i domyrkan. ”Jag förstår inte varför julavslutningen nödvändigtvis måste 

hållas i domkyrkan trots att många av deltagarna inte är troende eller har en annan 

religiös bakgrund än kristendomen. Jag undrar varför inte universitetet har fattat 

det än” (L3). Vid Lunds universitet är julavslutningen ett samarrangemang mellan 

flera organisationer vid universitetet. Lunds universitets studentkår har dock valt 

att inte medverka. Trots det framkommer i artikeln att varken kåren eller de andra 

organisationerna som deltar i julavslutningen anser att frågan är speciellt kontro-

versiell. ”Den allmänna inställningen har väl varit att det inte är någon big deal”, 

förklarar ordföranden för Lunds universitets studentkår och menar att frågan om 

huruvida avslutningen bör hållas i domkyrkan inte har kommit upp på senare tid 

(L3).  

 

I tidningen Lundagårds granskning av Lunds domkyrkas studentprojekt {Det 

trodde du inte} framkommer en viss skepsis mot kyrkans satsning på studenter. 

Trots att Lunds stift 2011 meddelade att den studentinriktade verksamhetens bud-

get skulle minskas använder Studentprästerna i Lund de pengar som finns för att 

finansiera såväl filmvisningar som konserter. Studentprästernas representant vill 

inte avslöja projektets budget. ”Jag vill inte säga det, för prat om budget kan 

sticka i ögonen på folk och det är egentligen inte intressant” (L6).  

4.1.3.3. Gaudeamus 

Vid Stockholms universitet diskuteras studentprästernas möjlighet att utnyttja ett 

arbetsrum på campus. Enligt artikeln förlorade Universitetskyrkan lokalen ef-

tersom den behövdes till annan verksamhet. En studentpräst spekulerar däremot 

om andra anledningar låg bakom. ”Jag tror också att man från universitetets sida 

har tryckt på att religion så att säga hör till privatlivet” (G1). Enligt rektorsbeslutet 

framkom också att universitetet ”anser att det inte är förenligt med universitetets 

uppdrag att upplåta lokaler för kyrklig eller annan religiös verksamhet” (G1).  

 

Frågan om Universitetskyrkans tillgång till Studenthälsans lokaler skapar även 

debatt bland studenter (G2). Representanter för flera kårpartier argumenterar i en 

debattartikel i Gaudeamus för att Universitetskyrkans verksamhet inte bör beblan-
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das med den offentliga studenthälsans. Att svenska universitet är myndigheter och 

att svenska institutioners sekulära karaktär är något att värna om ligger bakom 

åsikten att universitetet inte bör upplåta utrymme åt en religiös organisation ”[…] 

på ett sätt som kan få organisationen att framstå som sanktionerad av universite-

tet” (G2.) I och med detta menar debattörerna att de som inte delar kyrkans 

världsuppfattning riskerar att exkluderas. I Gaudeamus presenteras även två repli-

ker till ovanstående debattinlägg (G3). Däri beskylls representanterna från kårpar-

tierna för att lida av en patologisk beröringsskräck med religion och att kyrkan 

mycket väl kan ha en plats även i ett sekulärt samhälle. Motdebattörerna framhål-

ler att studentprästernas uppdrag inte är missionerna utan att finnas till som med-

människa. ”Var glad att det finns folk som vill hjälpa den som behöver någon att 

prata med!”, avslutar en upprörd student (G3).  

4.1.3. Anledningar att söka sig till Universitetskyrkan 

Genom att studera vilka anledningar som i studenttidningarna uppges för att söka 

sig till Universitetskyrkan blir det möjligt att förstå varför Universitetskyrkan 

lyckas, eller misslyckas, att attrahera studenter. Då studenttidningarnas framställ-

ning av anledningarna till att söka sig till Universitetskyrkan inte skiljer sig 

nämnvärt mellan de olika lärosätena kommer resultatet av detta tema presenteras 

gemensamt.  

 

I artiklarna betonar studentpräster vid samtliga granskade lärosäten att kyrkan är 

ett forum för diskussion om livets små och stora frågor. Många studentpräster 

vittnar om ett betydande intresse för Universitetskyrkans verksamhet och påpekar 

att unga människor är nyfikna och öppna för att söka sig till kyrkan vid behov 

(G1). ”Tröskeln har också sänkts för att komma och prata med någon från kyrkan, 

vilket är mycket positivt”, menar en studentpräst i Uppsala (E7). I materialet på-

pekas att studentprästernas huvudsakliga uppgift är att lyssna och på så sätt ge 

utrymme för studenten själv att få ordning på sina tankar. ”Vår uppgift är att 

lyssna in och ställa frågor. Många gånger har man svaren inom sig. Det gäller bara 

att säga det högt”, förklarar en studentpräst (E1). Att det ska vara enkelt att 

komma i kontakt med en studentpräst betonas även då Universitetskyrkan själv 

beskriver sin verksamhet. Vid flertalet lärosäten behöver studenterna endast ringa 

eller maila för att boka tid, alternativt gå förbi och knacka på. Väntetiderna är ge-

nerellt korta och även studentprästerna har tystnadsplikt. ”Det kan vara tryggt att 

veta att det man säger stannar innanför rummets fyra väggar. Inga journaler förs 

och det står ingenstans att du varit här” (E1).  

 

Studenttidningarna pekar också på att Universitetskyrkan även finns närvarande 

vid djupare kriser. Förutom enskilda samtal finns det vid alla granskade universi-

tet möjlighet att delta i sorgegrupper där studenter som har förlorat en anhörig 

träffas för att prata om sorgen. Studentprästerna vid Uppsala universitet betonar 

vikten av att erbjuda stöd till studenter som förlorat en kurskamrat eller korridors-

granne, då studenten inte räknas som direkt anhörig men ändå kan vara i behov av 

någon att tala med. ”Jag hoppas verkligen att vi lyckas förmedla att alla är väl-

komna till oss på Universitetskyrkan om de behöver stöd, oavsett anledning”, på-

pekar en studentpräst vid Uppsala universitet (E2). I Uppsala är studenterna väl-

komna till Universitetskyrkans på enskilda samtal så länge de känner att det be-
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hövs. Detta kan jämföras med de tre samtal som erbjuds av Studenthälsan i Upp-

sala. I de granskade artiklarna uttrycks dock ett visst avståndstagande från kyrkans 

stöd. Många studenter i sorg uppmärksammar Universitetskyrkans försök till att 

erbjuda stöd, men känner sig inte hemma i en kristen kontext och avböjer student-

prästernas hjälp för att istället söka stöd i sorgen från exempelvis nationsgemen-

skapen.  

 

Vid flera av de granskade lärosätena betonar studenter att de söker sig till Univer-

sitetskyrkan på grund av att verksamheten även vänder sig till studenter som inte 

känner sig hemma i kyrkan. ”Språket är mer tillgängligt – man behöver inte vara 

en kyrkråtta för att känna sig hemma”, säger en präststudent som intervjuats i 

Ergo (E3). Enligt materialet skapar Universitetskyrkans mässor dock främst sam-

manhang för studenter som identifierar sig som kristna. Traditionellt kristna prak-

tiker bevaras av studenterna och mässorna genomsyras av tydligt religiösa inslag, 

om än i ett lite mer lättillgängligt och nedtonat format. ”Den här typen av häls-

ningar har blivit vanligare på senare år, och det är de unga besökarna som tagit 

traditionen med sig […] tanken med de stilla mässorna är att de ska vara lättare att 

ta till sig”, förtydligar en studentpräst i Uppsala när hon förklarar varför studen-

terna möter varandra i en fridshälsning under Stilla mässan (E3). 

 

Universitetskyrkan finns dock inte enbart tillgänglig för svenska studenter. Många 

av de utbytesstudenter som studerar vid svenska universitet har ett behov av att 

tillhöra en församling och få vägledning. Utbytesstudenter är ofta en utsatt grupp, 

både ekonomiskt och socialt, och vänder sig inte sällan till Universitetskyrkan för 

att få hjälp (L2). Universitetskyrkan saknar dock möjlighet att lösa problem av 

ekonomisk art, och många studentpräster upplever en maktlöshet inför de problem 

utbytesstudenter kommer till dem med. Situationer där studenter upplever akuta 

psykiska problem eller har hamnat i ekonomiska svårigheter belyser således de 

områden där studentprästernas stöd blir otillräckligt. När mer än en lyssnande 

medmänniska behövs får Universitetskyrkan inse sina begränsningar och hänvisa 

studenter till annat håll.  

4.2. Analys 

I redovisningen av resultatet presenterades tre av de teman som framkommit i 

analysprocessen: (1) en sekulariserad kyrka? (2) provokation och (3) anledningar 

till att söka sig till Universitetskyrkan. Den teoretiska analysen som följer utgår 

från arbetsmodellen presenterad i kapitel 2.2. Tema (1) och (3) tar här avstamp i 

Mark Chaves utveckling av begreppet intern sekularisering medan tema (2) bely-

ses av en samanställning av religionssociologiska teorier med anspråk att förklara 

kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör i en samtida svensk kontext, främst ut-

vecklade av Anders Bäckström.  

4.2.1. Intern sekularisering inom Universitetskyrkans organisation? 

Tema (1) och (3) som urskildes i analysen väckte frågor om hur pass sekulariserad 

Universitetskyrkans organisation kan sägas vara och hur verksamheten i förläng-

ningen påverkar vilka studenter som söker sig dit. Enligt teorin om intern sekula-

risering förklaras det faktum att individer söker sig till kyrkan även i ett till synes 

sekulariserat samhälle genom att hänvisa till att inte ens kyrkornas inre organisat-
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ion kan undgå den pågående sekulariseringsprocessen (Chaves 1994: 766). I ett 

samhälle präglat av funktionell differentiering förlorar kyrkan inte bara inflytande 

över viktiga samhällsfunktioner, den kristna grunden förlorar även visst inflytande 

över kyrkan till förmån för en organisation upptagen med ekonomiska och admi-

nistrativa uppgifter. I materialet uttrycks tendenser att Universitetskyrkans verk-

samhet och organisation till viss mån liknar andra sekulära organisationer vid uni-

versiteten. Däremot visar materialet ändå att kyrkans verksamhet vilar på en kris-

ten grund. Den kristna grunden blir här en faktor som skiljer Universitetskyrkan 

från andra aktörer på marknaden, både på gott och ont.  

 

I materialet framkommer att Universitetskyrkan verkar sida vid sida med icke-

religiösa studentorienterade organisationer. I likhet med den ekumeniska verk-

samhet som bedrivs av institutionssjälavårdare vid fängelser och sjukhus sker en 

stor del av Universitetskyrkans arbete utanför kyrkans traditionella väggar. I 

materialet uttrycks att Universitetskyrkans närvaro i sekulära lokaler sänker trös-

keln för att ta kontakt med en studentpräst, vilket ger allt fler studenter möjlighet 

att söka sig dit. Den neutrala miljön innebär att fokus i mötet mellan studenten 

och prästen hamnar på det mellanmänskliga samtalet utan att påverkas i allt för 

hög grad av den religiösa symboliken och praktikerna som utmärker en kyrko-

byggnad. I materialet betonas således att studentprästernas huvudsakliga arbets-

uppgifter uppfattas vara att ge stöd och samtala med enskilda studenter, inte att 

predika eller missionera. Det ges i materialet inte heller uttryck för att studenterna 

ser denna utveckling som någonting negativt. I enlighet med Chaves teori innebär 

denna förskjutning från uppenbart kristna till mer allmänmänskligt själavårdande 

arbetsuppgifter att Universitetskyrkans studentpräster i viss mån kan ses som se-

kulariserade. Det faktum att studentprästerna betonar att Universitetskyrkans or-

ganisation inte skiljer sig nämnvärt från andra verksamheter inom det studiesoci-

ala nätverket kan tyda på att Universitetskyrkan tjänar på framskrivningen av den 

egna organisationen som mer sekulär än kristen.  

 

I artiklarna finns även uttryck för att studentpräster vid flera lärosäten inte enbart 

ägnar sig främst åt stöd och samtal utan i många fall aktivt tonar ner Gud och ett 

uppenbart kristet budskap. Trots att det ingenstans i materialet framkommer att 

Universitetskyrkan hemlighåller det faktum att deras verksamhet bedrivs på kris-

ten grund är det i de flesta artiklarna tydligt att missionerandet av det kristna 

evangeliet inte står i centrum. I enlighet med Berger och Luckmanns ursprungliga 

teori om intern sekularisering är nedtonandet av kyrkans religiösa grund en förut-

sättning för att kyrkan ska kunna samspela med andra aktörer i samhället. För att 

visa sig tillgänglig inför fler studenter är det således möjlighet att Universitetskyr-

kan tonar ner religionen till förmån för en yttre anpassning till den sekulärt präg-

lade studentvärlden.  

 

Det är dock en tvetydig bild av Universitetskyrkans religiösa grund som målas 

upp i materialet. Å ena sidan betonas likheten mellan Universitetskyrkan och se-

kulära organisationer vid universiteten. I materialet ses Universitetskyrkans när-

varo i kårhusets lokaler som ett sätt att sänka trösklarna och nå ut till studenter 

som inte annars söker sig till kyrkan. Kyrkans arrangemang eller utbud av aktivi-

teter skiljer sig inte nämnvärt från kårens eller nationernas och religionen har i de 

allra flesta artiklar en ytterst nedtonad roll. Gud nämns aldrig, om studenterna inte 

själva vill. Med tanke på studenttidningarnas ställning som oberoende aktörer i en 
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huvudsakligen sekulär universitetsmiljö tycks förutsättningarna för Universitets-

kyrkans synlighet i studentpress och samspel med andra organisationer vara bero-

ende av att kyrkan själva tonar ner sitt kristna budskap.  

 

Å andra sidan är kristendomen trots allt ständigt närvarande i materialet, inte 

minst med tanke på att det i de granskade artiklarna främst är kristna studenters 

upplevelser av kyrkans verksamhet som representeras. Traditionellt kristna prak-

tiker har för dessa studenter en självklar plats och de som söker sig till Universi-

tetskyrkans mässor för både med sig och bevarar kristna traditioner tillsammans. I 

materialet kommer icke-kristna studenters röster nästan uteslutande till tals när det 

framförs kritik mot Universitetskyrkan. Universitetskyrkan utmålas således främst 

som en institution som värnar om sammanhållningen mellan en liten grupp kristna 

studenter. I sitt välfärdsarbete ställs Universitetskyrkan här inför ett dilemma. Att 

allt för starkt betona Universitetskyrkans likheter med sekulära organisationer 

innebär att kyrkan riskerar förlora sin särprägel samtidigt som en allt för tydlig 

kristen karaktär riskerar att alienera icke-kristna studenter.  

 

Enligt Chaves går det inte att påstå att religiösa organisationer utvecklar sekulära 

intressen utan att tydliggöra distinktionen mellan vad som ses som religiösa 

kontra sekulära värderingar eller aktiviteter. För min studie innebär Chaves defini-

ton av intern sekularisering att det inte går att bedöma huruvida en religiös organi-

sation genomgår en intern sekulariseringsprocess genom att ytligt granska vilka 

sorts aktiviteter som bedrivs. Hänsyn måste nämligen även tas till vilka uttalade 

och outtalade intentioner som kan tänkas ligga bakom. Däremot går det utifrån 

mitt material att, i enlighet med Chaves teori, tolka Universitetskyrkans religiösa 

auktoriteter som i viss mån sekulariserade. I materialet framkommer det vid flera 

tillfällen att studentprästerna inte upplever sitt huvudsakliga uppdrag att vara pre-

dikan eller missionerande utan att istället finnas tillgänglig som medmänniska, 

något som inte nödvändigtvis förutsätter att kristendomen tillåts ta plats. Att stu-

dentprästerna så uppenbart betonar att deras arbete inte går ut på att predika eller 

missionera antyder dock att Universitetskyrkan har ett behov av att anpassa sig till 

sin sekulära omgivning. Det går dock inte att komma ifrån att kyrkan i grunden är 

en kristen institution, men att kyrkan även representerar många allmänmänskliga 

värden som kan anses viktiga att ta tillvara på, inte minst för studenter i behov av 

att samtala om existentiella frågor. I enlighet med Chaves visar min studie således 

på svårigheterna med att använda begreppet religion som analytisk kategori. 

Många av de aktiviteter som erbjuds av Universitetskyrkan kan utföras både på 

religiös och på sekulär grund och min studie begränsas här av att mitt material inte 

i tillräckligt hög utsträckning redogör för Universitetskyrkans och deltagarnas 

bakomliggande intentioner.  

 

Sammantaget visar min tillämpning av teorin om intern sekularisering att Univer-

sitetskyrkans organisation och flera av de aktiviteter som erbjuds till viss del kan 

ses som sekulära, i och med att dessa inte skiljer sig nämnvärt från icke-religiösa 

organisationers verksamhet vid svenska universitet och högskolor. Samtidigt 

framkommer det i materialet att Universitetskyrkan till hög grad bedrivs på kris-

ten grund och att den verksamheten visserligen inte är missionerande men ändå 

genomsyras av kristna tankar om gemenskap, solidaritet och sammanhang.  
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4.2.2. Provocerande samarbete? Universitetskyrkans roll som välfärdsaktör 

I materialet finns även uttryck för att Universitetskyrkans närvaro vid universitetet 

provocerar. Den kritik som i materialet riktas mot Universitetskyrkans verksamhet 

kommer här analyseras utifrån teorier om religionens plats i den offentliga sfären. 

Av intresse för analysen kommer även Universitetskyrkans samarbete med icke-

religiösa organisationer tas upp i relation till kyrkans roll som välfärdsaktör.  

 

I materialet riktas vid flera tillfällen kritik mot Universitetskyrkans verksamhet. 

Implicit ger delar av materialet uttryck för åsikten att kyrkan är en förlegad in-

stitution som inte hör hemma i den sekulariserade universitetssfären, helt i linje 

med Hollmer och Bäckströms antagande om att svenskar generellt sett anser att 

kyrkan bör hålla sig borta från utbildningsväsendet (2012: 12). Trots att Universi-

tetskyrkan utger sig för att finnas till för alla studenter beskylls kyrkan för att ex-

kludera icke-kristna studenter. I materialet riktas kritik mot att universitetet allt för 

starkt präglas av ett kristet kulturarv. Universitetskyrkans närvaro ses som en del i 

att den kristna hegemonin vid universitetet upprätthålls och att Universitetskyrkan 

själv intar en inkluderande hållning i sitt arbete frånses helt av kritikerna.  

 

I materialet framkommer även att religionens synlighet i det offentliga provocerar. 

Allra tydligast visas detta i rapporteringen om nedrivningen av Universitetskyr-

kans affischer. Att sabotaget sker till synes oprovocerat och förblir okommenterat 

kan tyda på att vissa blir provocerade bara av att veta att Universitetskyrkans in-

formation finns synlig. I enhelighet med Bäckströms teorier om religion i den of-

fentliga sfären innebär det faktum att information från kyrkan tillåts finnas synlig 

på universitetets anslagstavlor att universitetet erkänner Universitetskyrkan, och 

således tillåter kyrkan att verka som välfärdsaktör i det offentliga. Att information 

från Universitetskyrkan provocerar kan enligt Bäckström förklaras av det faktum 

att många fortfarande anser att religionen hör hemma i den privata sfären.  

 

I aritklarna uttrycks även kritik mot att Universitetskyrkan upplevs inneha en sär-

ställning vid universitetet i och med sin position som en betydelsefull institution 

för majoritetskulturen. Bland annat kritiseras Universitetskyrkan för att namnet 

kan antyda att kyrkan är sanktionerad av universitetet och inte en fristående reli-

giös organisation. I materialet ges uttryck för en syn på kyrkan som bevarare av 

det kristna kulturarvet på bekostnad av pluralismen i samhället, en exkluderande 

institution som inte hör hemma i universitetets lokaler. Denna attityd uttrycks inte 

enbart hos direkta kritiker utan avspeglas även i andra delar av materialet. Vid ett 

konsertsammarbete mellan en nation vid Lunds universitet och de svenskkyrkliga 

studentprästerna förklarar en representant från nationen att samarbetet med 

Svenska kyrkan visserligen ger nationen möjlighet att boka en mer välkänd artist, 

men poängterar samtidigt att nationen förblir religiöst obundna och välkomnar 

alla. Kyrkans samarbetspartner uppvisar här ett behov av att poängtera att de tar 

avstånd från de värderingar ett samarbete med kyrkan upplevs föra med sig. Detta 

kan tyda på att Universitetskyrkan möjligtvis har misslyckats med att förmedla 

sina inkluderande intentioner. Detta faktum indikerar även att kyrkan visserligen 

tillåts vara en samarbetspartner, så länge religionen står tillbaka och samarbetet 

sker på den sekulära organisationens grunder.  

 

Enligt Putnams idé kan organisationer bidra med ett socialt kapital som kan fun-

gera både bonding, det vill säga internt stärkande, och bridging, det vill säga ex-
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ternt stärkande. Universitetskyrkan kan upplevas befinna sig mitt emellan dessa 

två positioner, vilket kan upplevas provocerande av vissa. En av Universitetskyr-

kans svåraste utmaningar förblir att behöva värna om den interna gemenskapen, 

som i grund och botten vilar på en kristen grund, utan att för den delen verka ex-

kluderande. Mycket av den kritik som riktas mot Universitetskyrkan för att exklu-

dera studenter med andra trosinriktningar eller livsåskådningar är dock till viss del 

missriktad i och med att kritiken baseras på en uppfattning om att kyrkan fortfa-

rande har en legitim särställning vid universiteten, trots den separation mellan 

kyrka och stat som trädde i kraft år 2000.  

 

I enlighet med Bäckströms teorier om Svenska kyrkan som tillitsmakare och reli-

giöst problem i välfärden avspeglar Universitetskyrkans relation till svenska uni-

versitet på många sätt Svenska kyrkans relation till staten (2014b: 107). Universi-

tetskyrkan har en historisk relation till universitetet, i likhet med Svenska kyrkans 

relation till staten. I likhet med Svenska kyrkan blir även kyrkan vid universiteten 

således en del av en större kulturell tillitsstruktur. Vid universitetet innebär detta 

att kyrkan accepteras som del av det studiesociala nätverket tillsammans med 

bland annat Studenthälsan. Samtidigt är Universitetskyrkan en fristående religiös 

organisation och blir således även en aktör i det civila samhället. I materialet ges 

vid flera tillfällen uttryck för Universitetskyrkan som progressiv kraft, bland annat 

genom att kyrkan tar ställning för HBTQ-personers rättigheter. Samtidigt fram-

kommer det att även en progressiv och fri Universitetskyrka provocerar. Applikat-

ionen av de teoretiska utgångspunkterna på materialet visar således att Universi-

tetskyrkan, likt Svenska kyrkan, upplevs dels ha en historisk koppling till univer-

sitetet och staten och ses dels som en fristående aktör i det civila samhället. Min 

studie visar således att båda positionerna provocerar, då kyrkan som välfärdsaktör, 

enligt Hollmer och Bäckströms teori, hotar den sekulära homogeniteten i sam-

hället (2012: 14).  

4.3. Slutsatser 

Utgångspunkten för min studie har varit att studera relationen mellan kyrkan och 

universitetet. Med avstamp i artiklar publicerade i studenttidningar har syftet med 

studien varit att granska den bild av Universitetskyrkans verksamhet som uttrycks 

i studentpress. I min analys fick empirin initialt styra studiens riktning och mitt 

material kom sedan att belysas av ett antal religionssociologiska teorier. Centralt 

för studien har inte primärt varit att testa enskilda teorier, utan istället hitta möj-

liga teoretiska förklaringsmodeller till de teman som framkommit i min analys. De 

frågeställningar jag har för avsikt att besvara är:  

 

 Vilken bild av Universitetskyrkans verksamhet och organisation finns re-

presenterad i studentpress och indikerar denna bild att Universitetskyrkan 

genomgår en intern sekulariseringsprocess? 

 Hur kan debatten om Universitetskyrkans legitimitet i studenttidningarna 

förstås i ljuset av kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör?  

 Vilka skäl för att söka sig till Universitetskyrkan uppges i materialet? 

 

Min första frågeställning ämnade undersöka den bild av Universitetskyrkans verk-

samhet och organisation som finns representerad i studentpress. Analysen av mitt 
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material har bidragit till att besvara frågeställningen genom att artiklarna har be-

stått av både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv på Universitetskyrkans verk-

samhet. Variationen av perspektiv har inneburit att jag har kunnat fånga upp den 

nyans av åsikter som figurerar bland studenter och andra personer verksamma vid 

universitetet, både de som själva är delaktiga i Universitetskyrkans verksamhet 

och de som av olika anledningar har valt att inte vara det. Mitt material har såle-

des både gett uttryck för en syn på Universitetskyrkan som en självklar del av det 

studiesociala nätvärket och som en förlegad upprätthållare av den kristna hege-

monin i samhället, vilket visar att den bild av Universitetskyrkan som målas upp i 

studenttidningarna är ytterst fragmenterad. Huruvida den bild av Universitetskyr-

kan som målas upp i studenttidningar indikerar att kyrkan genomgår eller har ge-

nomgått en intern sekulariseringsprocess förblir således något oklar. Visserligen 

visar min studie att Universitetskyrkans organisation och flera av de aktiviteter 

som erbjuds till viss del kan ses som sekulära, i och med att dessa inte skiljer sig 

nämnvärt från icke-religiösa organisationers verksamhet vid svenska universitet 

och högskolor. Även att studentprästerna genom hela materialet betonar att den 

verksamhet som erbjuds inte nödvändigtvis centreras kring ett uppenbart kristet 

budskap indikerar att Universitetskyrkan anpassar sig till sin i huvudsak sekulära 

kontext. Samtidigt framkommer det i materialet att Universitetskyrkan till hög 

grad bedrivs på kristen grund och att den verksamheten visserligen inte är miss-

ionerande men ändå genomsyras av kristna tankar om gemenskap, solidaritet och 

sammanhang, vilket tyder att verksamheten kan bedrivas på en kristen grund utan 

att nödvändigvis enbart centreras kring traditionella kristna praktiker.  

 

 

I ett försök att besvara min andra frågeställning har analysen visat att diskrepan-

sen mellan Universitetskyrkans intentioner och den kyrka som representeras i 

materialet potentiellt har möjligheten att påverka debatten om Universitetskyrkans 

legitimitet. I enlighet med Bäckströms teori om kyrkan som tillitsmakare och reli-

giöst problem i välfärden visar materialet att Universitetskyrkan provocerar både 

när den upplevs ha en särställning baserad på sin historiska relation till staten och 

när kyrkan fungerar som en fristående aktör i det civila samhället. I det första fal-

let kritiseras Universitetskyrkan för att upprätthålla kristendomens ledande ställ-

ning vid universitetet, i det andra fallet för att vara allt för progressiv och nytän-

kande. I materialet uttrycks således kritik mot kyrkan när dess verksamhet är syn-

lig i det offentliga. Kritiken kommer främst från uttalat sekulär-humanistiskt håll 

men även från anonyma källor. Därmed visar materialet att det inte råder någon 

konsensus bland den kritik som riktas mot Universitetskyrkan. Min tolkning av 

debatten om Universitetskyrkans legitimitet är att den kritik som förs fram således 

sällan överensstämmer med Universitetskyrkans uttalat inkluderande intentioner. 

Kritiken baseras till synes snarare på en vag och ofta inte helt välgrundad och 

uppdaterad uppfattning om vad Universitetskyrkan är och står för, vilket speglar 

den osäkerhet som präglar synen på kyrkans roll och funktion vid svenska univer-

sitet.     

 

I min studie ämnade jag även att undersöka de skäl som i studenttidningarna upp-

gavs för att söka sig till Universitetskyrkan. I analysen framkom att en betydande 

del av materialet gav uttryck för enskilda studentprästers uppfattning om varför 

studenter söker sig till Universitetskyrkan. Som ovan nämnts har materialet vis-

serligen gett uttryck för studenters egna redogörelser, men de studenter som i 
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materialet får komma till tals är genomgående uttalat kristna. Studenter som till-

hör andra livsåskådningar eller trosinriktade finns inte representerade i samma 

utsträckning, trots att Universitetskyrkan utger sig för att rikta sig till alla oavsett 

tro eller icke-tro. På grund av materialets begränsning går det inte att i denna stu-

die att besvara frågan om detta är ett tecken på att det faktiskt främst är kristna 

studenter som utnyttjar Universitetskyrkans verksamhet eller om Universitetskyr-

kan själva vill representeras av just kristna studenter. Det är även möjligt att stu-

denttidningarna medvetet har valt intervjupersoner för att själva kunna påverka 

den bild av Universitetskyrkan som representeras i tidningen, i enlighet med Hjar-

vards teori om mediatisering av religion. Min tolkning blir följaktligen att det rå-

der en viss diskrepans mellan vilka Universitetskyrkan utger sig för att rikta sig 

till och de studenter som kommer till tals i materialet. Samtidigt som studentpräs-

ter menar att studenter generellt upplevs som allt mer nyfikna och inte tvekar att 

uppsöka kyrkan bekräftas inte denna bild i materialet. Enligt studenttidningarna 

uppmålas Universitetskyrkan främst som en arena för kristna studenter, samtidigt 

som studenter som inte ser sig som kristna avböjer Universitetskyrkans stöd. 

Följaktligen visar min studie att studenttidningarna i dagsläget inte alltid lyckas 

förmedla Universitetskyrkans intention att vara en kyrka för alla, vilket återigen 

lyfter frågan om studentpress som medium och studenttidningarnas egentliga 

uppdrag och intentioner.   

 

 

Sammanfattningsvis är således en motsägelsefull och komplex bild av Universi-

tetskyrkan som framkommer i min studie. Att på ett uttömmande sätt försöka be-

skriva den bild av Universitetskyrkans roll och funktion som finns representerad i 

studenttidningar blir därför en uppgift som kräver ett större omfång än vad denna 

uppsats kan erbjuda. Som tidigare nämnt visar materialet på en brist på överens-

stämmelse mellan vad Universitetskyrkan utger sig för att vara och den tillsynes 

allmänrådande uppfattningen om vilken roll och funktion kyrkan bör ha i sam-

hället. I materialet speglas tydligt Universitetskyrkans balansgång mellan bonding 

och bridging, det vill säga värnandet av den interna gemenskapen kontra kontak-

ten med icke-kristna studenter och organisationer vid universitet. Osäkerheten 

kring vilka Universitetkyrkan är, vad de står för och vilka de riktar sig till tycks, 

trots uttalat goda intentioner, göra att studentprästerna ofta möts av skepsis. Ing-

enstans i materialet utger sig Universitetskyrkan för att vilja någonting annat än 

att vara en del av de studiesociala nätverken. Det Universitetskyrkan har att er-

bjuda är stöd och känsla av sammanhang i en miljö präglad av solidaritet och ge-

menskap, visserligen på kristna grunder men aldrig uttalat missionerande eller 

påtvingande. Trots att det i denna studie inte går att fastslå till vilket grad Univer-

sitetskyrkan anpassar sig till den i huvudsak sekulära universitetsmiljön finns det 

skäl att uppmärksamma utmaningarna i att som ekumenisk arbetsplats behöva 

anpassa sig till både det religiösa och det sekulära. Samtidigt ifrågasätts ständigt 

Universitetskyrkans intentioner och legitimitet. Universitetskyrkan tvingas likt 

Svenska kyrkan brottas med bristen på överensstämmelse mellan de egna intent-

ionerna och andras förväntningar i ett samhälle som fortfarande i hög grad uppfat-

tar sig självt som sekulariserat.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en reflektion kring de teorier jag använt mig av i 

min studie. Här kommer främst teorins roll samt dess styrkor och diskuteras. Där-

efter följer en kort diskussion av den metod jag använt i genomförandet av stu-

dien. I den tredje delen av kapitlet knyter jag mina resultat till den tidigare forsk-

ning som presenterades i kapitel 1.4. Allra sist följer en avslutande diskussion.  

5.1. Teoretisk reflektion 

I en vetenskaplig studie är valet av teoretisk referensram avgörande då valet till 

hög grad dikterar det perspektiv ur vilket materialet ska förstås. Teorin fungerar 

som ett analysverktyg och hjälper till att förankra studien i en pågående veten-

skaplig diskussion och blir således en hjälp på vägen mot objektivitet och ett kri-

tiskt förhållningssätt gentemot den egna studien. Vad som måste hållas i åtanke är 

dock att ingen teori är allmängiltig. Varje teori som urskiljs bland den uppsjö av 

teorier som används inom religionssociologisk forskning erbjuder endast ett per-

spektiv bland många möjliga. Teorier är således inte ofelbara och bör inte använ-

das som annat än just verktyg i analysprocessen.  

 

Det faktum att teorin alltid färgas av empirin har i min studie varit påtagligt. En 

teori säger nämligen mycket lite om omvärlden om den inte appliceras på en kon-

kret kontext. Eftersom jag i min studie valde att utgå från en empiristyrd ansats 

fick materialet således möjlighet att till viss mån diktera studiens inriktning. Trots 

att den empiristyrda ansatsen var ett medvetet val från min sida, i ett försök att 

fånga upp mångfalden i mitt material, innebär en ansats där empirin kommer först 

att teorin ofta får en underordnad ställning. Detta behöver inte nödvändigtvis vara 

en nackdel men har ändå påverkat utförandet av min studie.  

 

Då samhällsvetenskapliga teorier både är svåra att mäta och att verifiera eller fal-

sifiera valde jag i min studie att inte testa en teoris giltighet utifrån mitt material 

utan istället låta en mångfald av religionssociologiska teorier belysa det som 

framkom i genomläsningen av materialet. Utifrån de teman som framkom i min 

empiristyrda tematiska analys valde jag ut teorier som kunde erbjuda en förkla-

ringsmodell till innehållet i materialet. Valet föll i detta fall på teorin om intern 

sekularisering som först introducerats av Peter Berger och Thomas Luckmann 

men här utvecklats av Mark Chaves samt samtida religionssociologiska teorier om 

kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör i Sverige idag, främst utvecklade av An-

ders Bäckström. Valet av teorier utgick från att det i materialet fanns uttryck för 

att Universitetskyrkans verksamhet kunde uppfattas vara lik andra icke-religiösa 

organisationers verksamhet vid universitetet samt av mitt intresse att förstå Uni-

versitetskyrkans roll och funktion i en samtida svensk kontext.  
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Svårigheterna med att utgå från en empiristyrd ansats är att forskaren initialt inte 

har några teoretiska ramar att strukturera sin studie utefter. Därmed är valet av 

metod helt avgörande för att studien ska kunna genomföras på ett vetenskapligt 

sätt. En reflektion kring min metod återfinns i kapitel 5.2. De teorier som jag i min 

studie har använt mig av har således fått anpassas till materialets innehåll genom 

att teorin har skrivits fram så att den blir relevant och applicerbar. Detta har fått 

mig att inse att en teori inte nödvändigtvis är en färdig förklaringsmodell utan 

istället kan användas som ett dynamiskt verktyg för att bättre förstå verkligheten. 

Speciellt påtagligt blev detta faktum när jag i studien förklarade mitt materials 

innehåll utifrån teorier om kyrkans roll som alternativ välfärdsaktör. Eftersom jag 

här inte efterfrågade en abstrakt grand theory utan snarare en samling teorier som 

kunde appliceras på en svensk kontext fick jag modifiera delar av den teoretiska 

inledningen till boken Välfärdsinsatser på religiös grund: förväntningar och pro-

blem (Bäckström (red.), 2014). Den teoretiska referensram som jag har använt 

mig av i min studie är således ingen statisk teori med färdiga modeller och be-

grepp att utgå från. Däremot får teorin sin validitet genom att den ligger till grund 

för samtida svensk forskning inom religionssociologin och således både är beprö-

vad och högst aktuell. Användandet av den teoretiska ramen innebär även att mitt 

arbete blir förankrat i en pågående vetenskaplig forskningskontext om kyrkans 

roll i Sverige idag.  

 

Jag är fullt medveten om att mina valda teorier endast representerar ett fåtal av 

många möjliga perspektiv som skulle kunna belysa mitt material. Valet av andra 

teorier hade således gett andra svar. Bland annat lyfts i min slutsats det faktum att 

studenttidningar i många fall inte lyckas förmedla Universitetskyrkans intentioner 

om att vara en kyrka för alla. En studie utförd ur ett medieteoretiskt perspektiv 

skulle exempelvis möjliggöra en granskning av studenttidningar som mediefor-

mat, exempelvis genom att undersöka om studenttidningarnas redaktion har 

någonting att vinna på att själva kontrollera den bild av Universitetskyrkan som 

når ut till studenterna.  

 

Jag har däremot genom mitt val av teori fått möjlighet att applicera ett teoretiskt 

perspektiv på ett empiriskt material. Under arbetets gång insåg jag att trots att jag 

valt teorier som på ett intressant sätt kunde genomlysa mitt material inte kunde 

utgå från att teorierna skulle kunna appliceras utan problematik. Den ursprungliga 

teorin om intern sekularisering visade sig bli svår att applicera på kunskap inhäm-

tad från tidningsartiklar eftersom en ytlig granskning av Universitetskyrkans verk-

samhet inte kunde säga någonting om kyrkans egna intentioner. Här visade sig 

Mark Chaves utvecklande av teorin vara nödvändig. Utan att specificera vad som 

menas med en religiös kontra sekulär aktivitet eller värdering kunde jag inte uttala 

mig om huruvida Universitetskyrkans inre organisation kunde ses som sekulär. 

Däremot återfanns i materialet tendenser på att Universitetskyrkans religiösa auk-

toriteter, nämligen studentprästerna, kan uppfattas som allt mer sekulariserade 

med tanke på vad som i materialet beskrevs som deras primära arbetsuppgifter.  

 

Mina valda teorier har således speglat potentiella förändringar i Universitetskyr-

kans inre organisation samt försökt sätta Universitetskyrkans roll i en större sam-

hällskontext genom att dra paralleller till Svenska kyrkans funktion i samhället. 

Det har av utrymmesskäl inte varit möjligt att i denna studie applicera teorier som 

på en individnivå förklarar varför studenter söker sig till Universitetskyrkan. Med 
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detta sagt har jag här visat att jag under hela forskningsprocessen varit medveten 

om mina teoriers begränsningar. Jag har ändå bedömt att en empiristyrd ansats här 

har varit mest fördelaktigt för att belysa mitt materials mångfald och variation.   

5.2 Metodisk reflektion 

Mitt val av metod styrdes av mitt beslut att initialt låta empirin diktera min studie. 

Då jag till en början hade svårighet att hitta ett tydligt fokus i mina artiklar och 

således inte kunde avgöra vilka teoretiska ramar som var mest passande för min 

analys valde jag att utföra en empiristyrd tematisk analys på mitt material. Tema-

tiska analyser är ett vanligt angreppssätt vid analys av kvalitativ data och sökandet 

efter teman ingår bland annat i grounded theory, kvalitativ innehållsanalys och 

kritisk diskursanalys. Metoden lämpar sig även väl för forskare på grundnivå ef-

tersom inga större förkunskaper i kvalitativ metod krävs.  

 

Däremot har tematisk analys som metod ifrågasatts av forskare som menar att 

metoden i sig saknar ett tydligt tillvägagångssätt (se Bryman 2011). Eftersom ett 

systematiskt tillvägagångssätt är ett krav för att en studie ska anses vetenskaplig 

blev det således viktigt att studien utfördes med stor transparens. Det blev därför 

avgörande att vara medveten om de validitetskriterier jag använde mig av. För 

min del valde jag att redogöra för min förförståelse eftersom den ofrivilligt kan 

inverka på den tematiska analysen. Jag la således vikt vid att min förförståelse 

kanaliseras på ett konstruktivt sätt genom att skriva ut min forskarposition. I pre-

sentationen av mina validitetskriterier diskuterade jag även vikten av förutsätt-

ningslöshet i kvalitativa empiridrivna studier. Öppenheten är ovärderlig i teorige-

nererande studier, trots att syftet med denna studie inte var att utforma en egen 

teori. Hade denna studie utförts på en mer avancerad nivå hade det varit möjligt 

att använda sig av grounded theory för att på så sätt på ett ännu mer systematiskt 

sätt låta det empiriska materialet ligga till grund för utformandet av nya teorier.  

5.3. Empirisk reflektion 

Syftet med min forskningsgenomgång var att förankra min studie i den pågående 

vetenskapliga diskussionen. Då det visade sig att det inte i någon större utsträck-

ning har bedrivits forskning på Universitetskyrkans verksamhet i Sverige valde 

jag att även granska studier med fokus att kartlägga relationen mellan kyrkan och 

universitetet ur en brittisk kontext. En viss jämförelse möjliggjordes av att det 

brittiska samhället liksom det svenska under lång tid har präglats av en domine-

rande majoritetskyrka. Samtidigt utger jag mig endast för att ha studerat min spe-

cifika kontext och kan därmed inte dra några generella slutsatser om min egen 

studies resultat i förhållande till de resultat som lyftes fram i forskningsgenom-

gången. Däremot kan jag i min empiriska reflektion peka på vissa tendenser i mitt 

material som är intressanta att genomlysas av tidigare forskning.   

 

Med utgångspunkt i sin gransking av svenskkyrkliga studentprästers arbetssituat-

ion konstaterar Christina Roeser (2011) att Universitetskyrkans verksamhet inte 

svarar mot studenters behov. Det studenter efterfrågar är en tillgänglig kyrka där 

möjlighet att diskutera både glädje och sorg ges. Enligt Roesers studie ger studen-

ter däremot inget uttryck för ett behov att delta i gudstjänster, varav Roeser sam-
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manfattar att Universitetskyrkan bör överlåta visst ansvar för de religiöst präglade 

praktikerna till de lokala församlingarna och således frigöra tid för att tillgodose 

studenternas verkliga behov. Resultaten av Roesers studie går hand i hand med 

resultaten av den studie som ligger till grund för Svenska kyrkans studentprojekt 

{Det trodde du inte} (2014). I resultatet betonas kyrkans närvaro, inte bara i sorg 

utan genom hela livet, och det visar sig att studenterna även här efterfrågade en 

inkluderande och personlig kyrka med låga trösklar. Det är ur flera aspekter in-

tressant att tidigare forskning så starkt betonar att studenterna efterfrågar en öppen 

och välkomnande kyrka. Allra främst kan resultaten betyda att en potentiell seku-

larisering av kyrkans inre organisation inte behöver uppfattas som negativt bland 

studenter. Tvärtom kan förskjutningen från ett fokus på praktiker starkt förknip-

pade med traditionell kyrkoverksamhet till ett fokus på själavård på studenternas 

egna villkor vara den faktor som gör att studenter trots allt söker sig till Universi-

tetskyrkans verksamhet. Universitetskyrkan har här potential att bli en slags hy-

bridinstitution med förankring både i den kristna sfären och i den sekulära univer-

sitetssfären, där trösklarna avsiktligt sänkts och taket medvetet höjts för att minska 

gapet mellan de båda sfärerna. I ett samhälle där religionens plats ständigt är un-

der förhandling kan Universitetkyrkan således bli en viktig plattform i mötet mel-

lan det religiösa och det sekulära.      

 

Som tidigare konstaterats läggs i de brittiska studierna stort fokus på vad kyrkan 

som aktör i universitetssfären kan göra för kristna studenter. Skillnaden i fokus 

mellan studierna utförda i en svensk kontra brittisk kontext avspeglar dels det fak-

tum att kyrkans organisation vid brittiska universitet skiljer sig från Universitets-

kyrkans. Sharma och Guest (2013) påpekar att religionen tillåts ha en relativt 

framträdande roll vid brittiska universitet och att kristna samfund har ett starkt 

inflytande och är i hög grad synliga i den offentliga sfären. Sharma och Guests 

observationer står här i kontrast till religionen vid svenska universitet. I en svensk 

kontext hamnar religionen inte sällen i skymundan, inte minst med tanke på hur 

pass få artiklar i studenttidningarna som faktiskt handlade om Universitetskyrkans 

verksamhet. Det är således möjligt att religiösa samfund tillåts vara mer aktiva 

och ta mer plats i det civila samhället i Storbritannien än i Sverige. I likhet med 

Gilliat-Ray (2000) menar Sharma och Guest att både den officiella universitetkyr-

kan och lokala församlingar i närheten av universitetet blir aktörer på den reli-

giösa marknaden och erbjuder studenter både gemenskap och en kompass att na-

vigera efter i universitetssfären. Trots att Universitetskyrkan finns närvarande vid 

en majoritet av svenska lärosäten gick någon liknande utveckling i Sverige inte att 

urskilja i min studie.  

 

De brittiska studierna uppvisar trots allt även vissa likheter med en svensk kon-

text. Robinson (2004) betonar bland annat vikten av studentprästers relationsskap-

ande till andra individer eller organisationer. Min studie har visat att nätverkande 

vid svenska universitet kan innebära samarbete mellan Universitetskyrkan och 

exempelvis kåren, Studenthälsan, nationerna, institutionerna, andra religiösa sam-

fund eller arenor där även icke-troende studenter rör sig. Vidare lyfter Robinson 

även problematiken angående kyrkans legitimitet vid universitet. I likhet med Ro-

binson visar min studie att Universitetskyrkan måste tydliggöra sin position 

gentemot andra aktörer vid universitetet. I det ekumeniska arbetet innebär detta att 

Universitetskyrkan måste förhålla sig både till det egna trossamfundet och till den 
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institution där de verkar, något som potentiellt gör det svårt för kyrkan att finna 

sin roll och funktion vid universitetet.  

 

Slutligen vill jag poängtera att vissa avgränsningar behövde göras i forskningsge-

nomgången. Eftersom det av utrymmesskäl inte har varit möjligt att närmare 

granska aspekter rörande hur kyrkans närvaro vid universitetet påverkar individer 

valde jag att i ett sent skede utesluta Guest et al. (2013) studie om hur kristendo-

men bekräftas och förkroppsligas i unga universitetsstudenters liv samt Anders 

Bäckströms (1993) studie av hur svenska teologistudenters religiösa uppfattning 

påverkas av universitetsmiljön. 

5.4. Avslutande reflektion 

De låga trösklarna och den höga takhöjden blir i min uppsats en metafor för den 

kyrka som i tidigare forskning efterfrågades av Sveriges högskole- och universi-

tetsstudenter. Denna bild har till viss del bekräftats även i min studie. Till Univer-

sitetkyrkan ska alla vara välkomna, oavsett tro, kön, sexualitet, etnicitet eller för-

kunskaper. I min studie har föreställningarna om vad Universitetskyrkan i grund 

och botten borde vara således visat sig vara relativt enhetliga. I materialet har 

både Universitetskyrkan själv, de studenter som söker sig dit och dess kritiker 

poängterat vikten av en kyrka där alla ska känna sig inkluderade. Ingenstans i 

materialet uppmanas Universitetskyrkan att vända sig inåt och endast värna om 

”de egna”. Samtidigt har min studie visat hur begreppet ”inkludering” kan tolkas 

på olika sätt. Kan företrädare för ett religiöst samfund utge sig för att vara till för 

alla studenter, och vill ens alla studenter bli inkluderade i den kyrkliga gemen-

skapen?  

 

I min studie har syftet aldrig varit att verka normerande och föreskriva hur Uni-

versitetskyrkan borde synliggöra sin verksamhet ligger inte i mitt intresse. Däre-

mot urskönjs i mitt material en viss diskrepans mellan den målgrupp Universitets-

kyrkan utger sig för att nå, det vill säga samtliga studenter, och den grupp i hu-

vudsak uttalat kristna studenter som får komma till tals när det rapporteras från 

Universitetskyrkans aktiviteter i studenttidningarna. I förlängningen innebär 

denna diskrepans en risk för att den bild av Universitetskyrkan som representeras i 

studenttidningar motarbetar Universitetskyrkans egna intentioner att vara till för 

alla. Min studie visar således på svårigheterna i att på samma gång vara en uttalat 

kristen gemenskap och en del av det allmänna studiesociala nätvärket. Oklarheten 

i vilken som är Universitetskyrkans primära roll och funktion öppnar således upp 

för kritik och ett ifrågasättande av Universitetskyrkans legitimitet. 

 

Då min studie främst har rört sig på en meso- och makronivå i och med att kyr-

kans organisation och roll i samhället har diskuterats finns ett värde i att komplet-

tera den bild som här har målats upp med en analys även på mikronivå. Jag har 

tidigare nämnt att materialets fokus på individers anledningar till att söka sig till 

Universitetskyrkan av utrymmesskäl till viss del har fått prioriterats bort. I en mer 

omfattande studie hade en analys på mikronivå bidragit till att öka förståelsen för 

varför studenter söker sig, eller väljer att inte söka sig, till Universitetskyrkan. 

Universitetskyrkan är således en organisation som med fördel kan studeras både 

ur ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.  
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Sammanfattning 

Svenska universitet idag är statliga myndigheter helt utan konfessionella bind-

ningar. Utvecklingen av ett icke-konfessionellt universitet har skett parallellt med 

en mer generell sekularisering av i stort sett samtliga betydelsefulla samhällsin-

stitutioner. Trots sekularismens starka fäste i universitetsfären tillåts Universitets-

kyrkan verka vid samtliga högre lärosäten i Sverige. Universitetskyrkans synlighet 

är dock inte helt okontroversiell och väcker frågor om kyrkans roll och funktion i 

samhället i stort.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Universitetskyrkans verksamhet 

presenteras i studenttidningar. Målet med studien var att uppnå en fördjupad för-

ståelse av hur Universitetskyrkan verksamhet presenteras för studenter samt vil-

ken roll kyrkan idag har vid svenska universitet och högskolor. Den kvalitativa 

studien har utförts i enlighet med metoden empiristyrd tematisk analys. Resultaten 

har därefter belysts av Mark Chaves teori om intern sekularisering samt ett teore-

tiskt ramverk för att förstå kyrkans roll som alternativ välfärdsutövare i Sverige 

idag, utvecklad av Anders Bäckström. Syftet med valet av teori och metod har 

varit att låta empirin leda vägen och sedan belysa variationen i mitt material med 

en mångfald av teorier.  

 

Studien visar på att det är en motsägelsefull och komplex bild av Universitetskyr-

kan som representeras i studenttidningar. Å ena sidan utger sig Universitetskyrkan 

för att vara en inkluderande aktör bland andra aktörer i det studiesociala nätverket. 

Å andra sidan beskylls Universitetskyrkan för att försvara den historiska kristna 

hegemonin vid universitetet och således exkludera studenter som tillhör andra 

trosinriktningar eller livsåskådningar. På en samhällsnivå visar materialet således 

på att Universitetskyrkans intentioner inte alltid överensstämmer med den bild av 

kyrkans roll och funktion i samhället som uttrycks i flera av de granskade artik-

larna. I enlighet med det teoretiska ramverk som utvecklats av Anders Bäckström 

visar studien att de svårigheter Universitetskyrkan brottas med på många sätt lik-

nar Svenska kyrkans svårighet att finna sin roll i samhället efter separationen mel-

lan kyrka och stat år 2000.  

 

På en organisationsnivå visar studien att en ytlig granskning av de aktiviteter kyr-

kan erbjuder studenter inte kan fastslå huruvida Universitetskyrkans inre organi-

sation kan ses som sekulariserad eftersom kyrkans egna intentioner med sin verk-

samhet måste has i åtanke vid en sådan analys. Däremot visar studien att den 

eventuella sekulariseringen av kyrkans inre organisation inte nödvändigtvis upp-

levs som negativt bland studenter, och att kyrkan har potential att bli en slags 

hybrisinstitution med syfte att överbrygga gapet mellan den religiösa och sekulära 

sfären vid svenska högskolor och universitet. 
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