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1 Inledning  

Svenskarna är ett avkristnat folk. Kyrkbänkarna står tomma och antalet som döper och konfirmerar sig går 

ständigt nedåt. Andelen som tror på eller ens känner till de kristna grundberättelserna krymper för varje år. 
Det kan därför med rätta sägas att kristendomen som levande religionsform håller på att marginaliseras i vårt 

land.  1

Så inleder David Thurfjell sin bok Det gudlösa folket, en bok som utkom år 2015 och blivit 

uppmärksammad av den anledning att han lyckas fånga svenskars religiositet och inställning 

till religion. Han problematiserar de föreställningar och fördomar som finns kring svenskar. 

      Svenskar är alltså i dagens läge (generellt) inte religiösa eller troende, utan folk omtalar 

sig själva och Sverige som världens mest sekulariserade.  I och med att sekulariseringen sker 2

successivt och tydligare tar plats, kan man se hur religionen får mindre betydelse och att det 

finns tendenser att inte längre se kyrkan (byggnader och organisationen) som relevant för sitt 

liv. Men det går samtidigt att ifrågasätta om svenskar faktiskt är så pass sekulariserade som 

man ibland kan tro, och med hänvisning till Thurfjell vill jag beskriva det som en inre 

motsättning där svenskar å ena sidan omtalar Sverige som ett avkristnat land, men å andra 

sidan firar kristna högtider och livsriter.  Hur kommer det sig att båda perspektiven kan 3

presentera en del av sanningen, trots att de står i motsättning till varandra?  

      Det Thurfjell strävar efter att lyfta fram är att svenskar har övergått från den organiserade 

religionsformen, till att bruka en mer personlig och privat religiositet där man tar 

tillvara på de delar inom religionen/-er som passar en själv. Dagens situation innebär alltså 

inte att man förkastar och avskriver sig alla former av religion, utan religiositeten blir mer 

anpassad efter individens behov, bl.a. det man längtar och strävar efter. Det är även vanligare 

att individen utövar religiositeten i en privat form, istället för den organiserade man är van 

vid. Men det är samtidigt viktigt att betona att enbart för att det skett en religiös förändring i 

samhället, och att svenskar strävar mot privatisering av religion, innebär det inte att 

organiserade religionsformer inte lever kvar.  4

 Thurfjell 2015, 17.1

 Thurfjell 2015, 172

 Thurfjell 2015, 61.3

 Thurfjell 2015, 25.4
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I och med att sekulariseringen ökar i Sverige, menar jag att det är av vikt att möta de 

människor som finner kyrkan och tron relevant i sitt liv. Och eftersom privatreligiositeten 

framstår få större spridning (som en motpol till den organiserade religionsformen), är det av 

relevans att göra en studie på privatreligiositet. Oavsett vilken anledning det är som gör att 

människor besöker kyrkobyggnaden, måste man kunna möta deras behov, vilket t.ex. kan 

handla om att det finns en ljusbärare. När människor söker sig till de sakrala rummen har även 

de religiösa institutionerna möjlighet att bjuda in till samtal och reflektion, t.ex. kring de 

existentiella frågorna. Samtalet kan på så vis bli ett sätt att upprätthålla betydelsen av kyrkan 

och relationen till människors liv. Min ståndpunkt är att de religiösa institutionerna måste 

försöka hålla kvar människor, då en avfolkad kyrka bl.a. skapar ekonomiska problem, och att 

man inte längre har råd att anställa folk (som i sin tur ska tjäna människor och samhället).  

      Forskningsområdet den här uppsatsen behandlar är av relevans för den framtid och 

situation som både kyrkan och samhället befinner sig i. Kyrkans roll (som byggnad och 

organisation) i samhället förändras ständigt – i och med att samhället förändras. Eftersom 

kyrkan avfolkas och antal deltagande i söndagens huvudgudstjänst krymper , innebär det att 5

det måste finnas ett medvetande om de samhälleliga förändringarna, och åt vilket håll 

samhället går. Mitt ställningstagande är att kyrkan, både som byggnad och organisation, har 

betydelse i samhället. Till att börja med representerar de båda parterna tradition och svensk 

historia, och i kyrkobyggnaderna kan vi se en del av landets historia – som i sin tur skapar en 

kollektiv gemenskap och identitet. Kyrkan som organisation har även byggt upp olika 

verksamheter (både på lokalt, nationellt och internationellt plan), som bl.a. är till för att hjälpa 

människor och vara stöttepelare i livets alla situationer. Exempel på verksamheter kyrkan 

erbjuder och arbetar med är sorgestöd, själavård, konfirmation, möjlighet till ekonomisk hjälp 

för privatpersoner, samt bistånd i utland.  Min ståndpunkt är alltså att det är av vikt att kyrkan 6

(som organisation och byggnad) lever kvar i samhället. Om kyrkan försvinner, i och med 

avfolkningen, förlorar man även lokalt, nationellt och internationellt många tjänster som 

människor tidigare kunnat räkna med att ha till sitt förfogande.  

 Thurfjell 2015, 23.5

 Svenska kyrkan, 2016. 6
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Undersökningen som uppsatsen är baserad på kan betraktas som explorativ, vilket innebär att 

det är en utforskande metod jag använder. Metoden strävar efter att definiera begrepp och 

formulera hypoteser – vilket är några delar som uppsatsen innefattar (min hypotes och 

definitioner av de begrepp jag använder mig av presenteras längre ned i uppsatsen). En 

explorativ undersökning och metod strävar även efter att öka insikterna om ett 

problemområde, och visar sidospår som skulle vara intressant att forska vidare inom. Vilket 

jag hoppas att den här uppsatsen ska kunna bidra med.  

1.2 Syfte och mål 

Uppsatsen är baserad på en empirisk undersökning, där målet har varit att undersöka hur 

kyrkobesökarna använder sig av kyrkorummet utanför gudstjänsttid. Och genom att betrakta 

besökarnas beteende (t.ex. om de använder sig av ljusbäraren, vigvattnet i dopfunten, eller 

sitter i kyrkbänken), strävar jag i viss utsträckning att försöka se om det är möjligt att de 

brukar en form av privatreligiositet. Eftersom min ståndpunkt är att de religiösa 

föreställningarna inte endast sker i det mentala, utan även tar uttryck i handlingar. Men 

undersökningen kommer inte kunna bevisa om det är någon koppling mellan besökarnas 

trosföreställningar och beteende – då jag inte kan veta om de är praktiserande troende, turister 

eller är där av annan anledning. Och i den metod jag använder kan jag inte heller komma åt 

deras trosföreställningar. Det är alltså en för stort vidd av varför människor kan tänkas besöka 

kyrkobyggnaden, och därför är mitt huvudfokus på hur besökarna beter sig.  

1.3 Frågeställning  

Den huvudfråga jag har utgångspunkt i är: Vad gör besökarna som kommer till Uppsala 

domkyrka? Det är den här frågan som ligger till grund för hela observationen, och det jag 

strävar efter att försöka se hos kyrkobesökarna.  
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De författare jag förhåller mig till omtalar i stor utsträckning privatreligiositet som 

trosföreställningar, och något som händer i det mentala hos individen. Men till skillnad från  

författarna vill jag (som ovan nämnt) lyfta fram att (privat)religiositet även handlar om hur det 

religiösa tar uttryck i individens handlingar, och därför har jag endast en fråga med beteende 

som fokus. Jag vill samtidigt betona att jag förhåller mig till, och har utgångspunkt i 

författarna och deras ställningstaganden, men jag väljer att ha ett annat perspektiv och synsätt 

kring privatreligiositet. Förhoppningsvis kommer det bidra med ny kunskap och insikt för vad 

privatreligiositet kan innefatta.  

      Som ett sidospår till huvudfrågan kommer det även presenteras en jämförelse mellan män 

och kvinnor, för att se om det skiljer sig i hur de beter sig, och även hur många av de båda 

könen som besöker kyrkorummet. Sidospåret utvecklas under rubriken Diskussion, då jag 

hänvisar till och har utgångspunkt i Nancy Frankenberrys text i den feministiska 

religionsfilosofiska boken Critical Readings – Feminist Philosophy of Religion.  

1.4 Definition av privatreligiositet 

Hur man använder begreppet privatreligiositet kan skilja sig beroende på vem man frågar, och 

vilken forskning/forskare man väljer att förhålla sig till. Under denna rubrik kommer jag 

kortfattat presentera 3 texter, och trots att de har lite olika ingångar till hur man kan betrakta 

begreppet, har de fokus på privatreligiositet som en trosföreställning, och något som sker i 

individens mentalitet. 

      De texter jag utgår ifrån är en artikel av Olof Franck , David Thurfjells bok Det Gudlösa 7

folket, samt kandidatuppsatsen Sekularisering i Sverige – Religionens ställning i det moderna 

samhället, (framlagd vid högskolan i Gävle, år 2010) av Havva Harmanci. Jag vill betona att 

de här texterna inte är några forskningstexter eller vetenskaplig forskning i strikt mening, utan 

de är snarare populärvetenskapliga texter som diskuterar företeelsen med privatreligiositet. 

Thurfjell har å andra sidan gjort vetenskapliga undersökningar, men boken betraktas, och är 

skriven som populärvetenskaplig läsning. Och jag använder mig av de tre olika texterna för 

att se något av den bredd och innehåll som finns kring skildringen av privatreligiositet. 

 Franck u.å. 7
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På ne.se kan man läsa Francks artikel där han utvecklar begreppet privatreligiositet. Kortfattat 

skriver han att privatreligiositet är en beteckning på individers andliga sökande utanför de 

traditionella troslärorna. Det innebär att man är oberoende av de religiösa institutionerna, och 

dess inflytande över människors liv minskar. Människor söker alltså, utan kyrkans eller 

religiösa organisationers ramar, en tro och trossystem att förhålla sig till.  

      Francks definition av privatreligiositet menar jag är den allmänna och övergripande 

förklaringen av begreppet. Men som Thurfjell skriver, menar han att benämningen 

privatreligiositet innefattar att människor lever med trossystem och religiösa föreställningar 

man själv skapat. Det här är även något som Harmanci diskuterar, och båda författarna lyfter 

fram att det här är en tid och ett samhälle som präglas av kulturell mångfald – vilket innebär 

att människor har större tillgång till religiösa uttryck och trossystem än vad man tidigare haft. 

Thurfjell väljer att omtala detta fenomen som ett smörgåsbord av religiositet, dogmer, 

trossystem, sinnesintryck m.m. där människor kan välja och ta till sig det som tilltalar en själv 

och sin livssituation. Thurfjell menar att på det sättet blir varje människas religiositet 

personlig, och skapad utifrån ens behov, tankar och föreställningar, och inte sällan är det en 

religion som är kopplad till självförverkligande, hälsa och välmående.  Thurfjell utvecklar 8

detta ytterligare, och lyfter fram att många av de svenskar som utövar en privatreligiositet 

tenderar att skapa en särskillnad mellan »sig själv« och »de andra«. »De andra« innebär i det 

här fallet fallet att man hänvisar till dem som har en uttalad religiositet, och man vill själv inte 

beskriva sig som religiös utan snarare som andlig. Det är alltså ett annangörande och 

avståndstagande från det religiösa, där man menar att man inte är som dem.  9

I Harmancis uppsats skriver och diskuterar hon sekularisering och privatreligiositet, samt dess 

påverkan i samhället. Hon har som huvudsyfte att göra en undersökning bland 

gymnasieelever, för att se hur deras föreställningar kring religion och religiositet ser ut. När 

Harmanci talar om privatreligiositet menar hon att det är en religiositet som utövas i det 

privata, och lyfter fram att religiositet i dagens Sverige ofta betraktas som något privat.  Det 10

innebär att svenskar inte längre praktiserar en religiositet som tar uttryck i det offentliga 

 Thurfjell 2015, 32.8

 Thurfjell 2015, 111-113.9

 Harmanci 2010, 5.10
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rummet, eller i beteendet. Privatiseringen av religion, fortsätter Harmanci, kan betraktas som 

en protest mot den auktoritära och organiserade religionsformen som, enligt hennes mening, 

talar för underkastelse.  Samhället har genomgått en demokratisering där fokus istället ligger 11

på individen, vilket i stor utsträckning präglar hur man betraktar och väljer att tänka om saker, 

och det är just individualiseringen som avgör och styr det religiösa. Det finns en önskan och 

strävan att allt (här religiositet), ska vara anpassat efter individen. Ett stycke längre ner 

fortsätter Harmanci på sin definition om privatreligiositet, och utvecklar tanken att 

privatreligiositeten är ett uttryck för den mångfald och religiösa utbud som finns i Sverige, 

och talar för att det är en form av religiös marknad.  12

      Det här är några av de definitioner och utvecklingar kring begreppet privatreligiositet som 

finns. Trots att det är en röd tråd genom alla definitioner, och att begreppet har en 

övergripande betydelse, kan man närma sig det från flera olika perspektiv. 

När jag använder begreppet privatreligiositet kommer jag förhålla mig till både Thurfjells och 

Harmancis definitioner. Men den grundläggande förståelsen av begreppet som används i 

uppsatsen har utgångspunkt i Thurfjell, där han menar att privatreligiositet innebär att 

människor skapar egna sammansatta trossystem och religiösa föreställningar. Individen 

formar alltså en personlig tro och tar tillvara på olika delar inom religionen/religionerna som 

tilltalar en. Och på så vis blir den privata religiositeten anpassad och formad utifrån personens 

behov, de inviduella föreställningarna och tron. 

      Ytterligare vad jag har i åtanke kring begreppet privatreligiositet är kopplat till Thurfjells 

uttalande att det är »pinsamt« att vara kristen, att ha en uttalad tro, samt att man skapar ett 

annangörande mellan sig själv och de som är uttalat troende. Eftersom det i viss utsträckning 

är tabu att ha en uttalad religiositet i Sverige, menar jag att det (privat)religiösa är något man 

smyger med, genom att t.ex. dölja att man går till kyrkan, eller har en tro. Det blir något man 

utför på egen hand. (Ordet »tabu« är min egen tolkning utifrån det författarna skrivit om 

svenskars förhållningssätt till religion).  

 Harmanci 2010, 13.11

 Harmanci 2010, 14.12
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Jag vill även lyfta fram en definition som står i relation till det Harmanci skriver kring religiös 

mångfald, men samtidigt vill jag betona att detta inte är en definition jag kommer använda, 

utan den är enbart värt att lyfta fram för att ge en större helhetsbild kring vad privatreligiositet 

kan innebära.  

      Enligt Harmanci är svenskar vana vid religiös mångfald,  och det är i denna mångfald 13

som de religiösa gränserna börjat glida – vilket innebär att det smörgåsbord vi plockar från 

kan innefatta ett flertal olika religioner. Det är inte främmande att äga en buddhastaty, tända 

rökelse och ha en frälsarkrans, utan människor gör alltså ingen särskillnad mellan religionerna 

utan kan ta tillvara på mångfalden i sin privata religiositet. Denna mångfald är å andra sidan 

inget som gäller alla, utan privatreligiositet kan på samma sätt innebära att man enbart 

förhåller sig till en religion, men att man väljer ut de delar av religionen som tilltalar en själv, 

och på så sätt gör den privat och personlig.   

1.5 Kyrkans bakgrund 

För att få en övergripande förståelse av tillvaron och vilken kontext samhället har att förhålla 

sig till idag, är det av vikt att skapa en medvetenhet hur förutsättningarna och omvärlden ser 

ut. Å ena sidan hur kyrkans status och medlemsantal utvecklas (vilket bl.a. innefattar 

gudstjänstlivet) samt å andra sidan förstå hur standardsvensken tänker just när man förhåller 

sig till kristendomen som religion och dess traditioner. Thurfjell skriver att idag, mer än 60 år 

sedan religionsfriheten infördes i Sverige, och man fick möjlighet att kravlöst avskriva sig sitt 

medlemsskap till Svenska kyrkan, och 16 år efter den officiella skilsmässan mellan kyrka och 

stat, är ca 66% av befolkningen fortfarande medlemmar i Svenska kyrkan.  Trots att kyrkan 14

idag har ett högt medlemsantal och en gynnsam ekonomi, menar Thurfjell att siffrorna 

ständigt går nedåt och det finns inte något som pekar mot att detta kommer vända.  15

      I sin bok presenterar Thurfjell forskningsstudier gällande deltagande i gudstjänst, där han  

 Harmanci 2010, 14.13

 Thurfjell 2015, 21.14

 Thurfjell 2015, 22.15
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lyfter fram statistik från 1800-talet t.o.m. 1999. I den studien han presenterade från 1800-talet 

menade man att enbart 17% av svenskarna regelbundet gick till kyrkan, till år 1928 hade 

denna deltagarsiffra sjunkit och låg då inte högre än 5 %, och fram till år 1999 – året innan 

skilsmässan mellan kyrka och stat – var det endast 1,2 % som besökte en gudstjänst inom 

Svenska kyrkan. Det man kan se genom statistiken, vilket Thurfjell strävar att lyfta fram, är 

att svenskar genom den moderna historien haft en låg kyrklighet och låg aktivitet i kyrkans 

gemensamma gudstjänster. Det låga deltagandet och intresset för det kyrkliga livet är inte så 

pass nytt man ibland skulle vilja tro, utan är något som länge varit en del av verkligheten.  16

Innebär den låga gudstjänststatistiken att människor inte är religiösa eller har någon tro? 

Utifrån min förståelse av Bromander, Thurfjell och från det observationen visat, vill jag svara; 

sannerligen inte. Svenskar präglas snarare av privatisering och att man gått från organiserad 

och institutionell tro och religion, till att religion istället blir något man praktiserar och 

uttrycker i det privata och enskilda. Det kan vara en av anledningarna till att människor 

känner sig obekväma med att kalla sig kristna, och hellre använder ord som andlig, (vilket tar 

uttryck i privatreligiositeten och då man t.ex. tänder ljus i kyrkan). 

1.5.1 Domkyrkans bakgrund  

I hjärtat av Uppsala står Domkyrkan, en katedralkyrka som med sina 119 meter höga torn 

syns över hela staden, och agerar symbol – inte enbart för staden i sig, utan även för Sveriges 

historia, där kyrkan bl.a. har anlag tillbaka till 1300-talet. Förutom att vissa delar av kyrkan är 

gamla finns det många sevärdheter inne i kyrkan som vittnar och representerar svensk 

historia, däribland gravar från bl.a. kung Gustav Vasa, Carl von Linné, samt ärkebiskop Natan 

Söderblom. Här finns även reliker av Heliga Birgitta och Erik Den Helige – två helgon för 

den kristna tron, varav Erik är ett lokalt helgon i Sverige.  

      I och med att kyrkan innehåller mycket av Sveriges historia, antikviteter och klenoder, har 

det inneburit att kyrkan är högt upp på listan bland populära sevärdheter i Uppsala. Förutom 

att kyrkan som byggnad i sig är en stor turistattraktion, kan man undra vad som är så särskilt 

 Thurfjell 2015, 23.16
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med domkyrkan och varför den lockar människor, när det finns många andra kyrkor i området 

(som även de har anor från 13-1400-talet).  

      I artikeln A short afterword: Thinking spatially about religion, författad av Grace Davie, 

skriver hon att katedralkyrkor (stadskyrkor) under 70-talet hänvisades till som dinosaurier, där 

man hade en stark underliggande mening att de var överdrivet stora och i viss mån onödiga 

som byggnader. Enligt Davie finns det i dagsläget forskning som pekar på att 

katedralkyrkornas popularitet ökar både hos regelbundna besökare, och även hos de som inte 

är lika kyrkvana eller nästan aldrig kommer till kyrkan – samt att de börjat locka allt fler 

pilgrimer och turister.  En anledning till övergången som Davie lyfter fram, är att katedraler 17

har en förmåga att tilltala våra sinnen i samma utsträckning som det talar till det intellektuella. 

Med andra ord uppmärksammar katedralen de estetiska delarna som musik, konst, arkitektur 

och liturgi, vilket gör att byggnaden och innehållet i egen rätt kan tala till individen på ett mer 

påtagligt sätt där det berör fler olika sinnen och känslor.  18

      I relation till något som uppmärksammades i undersökningen, menar Davie att 

katedralkyrkor ofta agerar plats där individen kan finna ro och utrymme för egna reflektioner. 

Katedraler talar ofta för en anonymitet och ett varmt omfamnande,  och till skillnad från 19

andra kyrkorum kan man här välja att inte synas lika tydligt, bl.a. genom att kyrkorummet är 

så pass stort, och om man vill kan man hålla sig helt anonym. Utifrån det att många av 

besökarna (i min undersökning) som kom till kyrkan var ensamma, kan det vittna om en 

inneboende andlig längtan och att man vill ta tillvara på möjligheten att få gå i egna tankar 

och reflektioner. Och att man då gärna går till en kyrka som skapar anonymitet.  

 Davie 2012, 486.17

 Davie 2012, 486.18

 Davie 2012, 486.19

!12



1.6 Hypotes, Metod och Begrepp  

Hypotes: 

Uppsatsens hypotes är baserad på Jonas Bromanders bok Rör inte vår kyrka, där han fastslår 

att kyrkornas roll i samhället är av stor betydelse för människor. Bromander lyfter fram att 

kyrkobyggnaden anses vara en offentlig plats och rum där alla har tillträde, oavsett vem man 

är och vad man har för kyrklig erfarenhet eller tro.  Han konstaterar även att kyrkan agerar 20

manifestation för det gudomliga i det vardagliga livet.  21

      Min hypotes är att kyrkorummet är betydelsefullt i praktiserandet av privatreligiositet, att 

det är enklare att förbehållslöst komma in i en kyrka än vad det är att delta i den gemensamma 

gudstjänsten, samt att människor lättare kan relatera till kyrkan som rum, än till organiserade 

riter. Som tidigare nämnt utgår jag ifrån att religiositet tar sig uttryck även i handlingar, och 

det är en del av undersökningens (samt hypotesens) uppgift att försöka se om människors 

beteende är en återspegling av kyrkobesökarnas trosföreställningar. 

     Jag vill betona att jag inte är ute efter att iaktta besökarnas religiositet – eftersom det inte 

är något man kan avgöra i den här undersökningen, utan jag betraktar endast besökarnas 

beteende, eftersom det är något jag kan undersöka på en offentlig plats.  

Metod:  

Den metod som används är en empirisk undersökning – det innebär att jag sitter och 

observerar kyrkobesökarnas beteende, hur många män respektive kvinnor som besöker 

kyrkan, och hur åldersgrupperna skiljer sig.  

      Den kyrka undersökningen utförts i är Uppsala Domkyrka. Anledningen till valet var först 

och främst för att Uppsala var den stad jag lättast skulle kunna genomföra studien i. Och 

eftersom Domkyrkan är den största, ligger mest centralt, samt är en katedralkyrka med stora 

estetiska uttryck, utgick jag från föreställningen att den troligen lockar fler besökare då den 

även är en turistattraktion.  

 Bromander 1998, 9.20

 Bromander 1998, 36.21
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För att få en bredare uppfattning om hur många som rör sig i kyrkan, utnyttjar kyrkorummet, 

och få en förståelse om vad man gör, valde jag att sitta i kyrkan under fem dagar, mellan två 

till fyra timmar per dag. För att lättare kunna se när människor kom in i kyrkan och vad de 

gjorde, satt jag under alla dagarna på bänkraden närmas ingången. Jag ville även framstå som 

vilken besökare som helst, och valde därför att inte ta en alltför tydlig åskådarplats. 

  

Undersökningen inleddes måndagen den 11/4 2016, först satt jag i kyrkan mellan kl 9:00 och 

11:00, sedan gjorde jag samma undersökning på eftermiddagen från kl 14:30 till 16:30. Under 

tisdagen befann jag mig i kyrkan mellan kl 8:00, då kyrkan öppnar, till kl 10:00, för att se om 

det eventuellt skulle vara några besökare som ville hinna med ett kyrkobesök innan jobbet. 

Under onsdagen satt jag mellan kl 10:30 och 12:30, samt på eftermiddagen kl 16:30 till 17:30. 

På torsdagen befann jag mig i kyrkan från 13:30-15:00, och anledningen till att denna dag 

blev kortare var för att det kom ett film-team och anordnade (för vad som såg ut att vara) ett 

reportage eller filminspelning. I och med att det blev ett störningsobjekt, och att människors 

möjlighet att uttrycka sin religiositet minskade när det inte längre var ett inbjudande och 

fridfullt kyrkorum, avbröts undersökningen för dagen. Tillsist, under fredagen – vilket var 

undersökningens sista dag – blev jag tvungen att ställa in, p.g.a. begravning. 

Styrkan med metoden är att jag valde en plats där jag i största möjliga mån kunde observera 

det som hände i kyrkan, utan att störa kyrkobesökarna. Ytterligare en styrka var att 

undersökningen utfördes mellan olika tider, (dels för att se om antalet besökare skiljer sig, 

men även utifrån förutsättningen att människor ofta är på jobbet). 

Begrepp: 

Gällande begrepp som används i uppsatsen är det främst ett jag förhåller mig till, 

privatreligiositet. Begreppet utvecklades under rubriken Definition av Privatreligiositet, men 

det kommer här presenteras en sammanfattning, och vad jag exakt har i åtanke när begreppet 

används.  

      Jag väljer att i viss utsträckning förhålla mig till Thurfjells definition – att det är en tro 

sammansatt utifrån individens behov, förutsättningar och föreställningar, och att man plockat  

på sig delar som tilltalar en (från det religiösa smörgåsbordet). Jag menar att individen väljer 

att dölja/inte vara öppen med att ha någon form av tro, och att man väljer att kalla sig andlig 
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snarare än religiös.  Man väljer även att utöva religiositeten i det privata, och ofta när man är 22

ensam eller när det passar en själv – vilket kan innebära att man tänder ett ljus i kyrkan på väg 

hem från jobbet.  

      Privatreligiositet behöver å andra sidan inte innebära att individen satt samman en egen 

religiositet, utan en person kan t.ex. betrakta sig som kristen, men att man inte bekänner 

kyrkans dogmer eller går till den gemensamma gudstjänsten. Utan att det snarare kan ta 

uttryck på andra sätt i det privata livet.  

När jag skriver »de svenska (ramarna)« och talar om ett svenskt förhållningssätt till 

religiositet och religion, tänker och menar jag att svenskar inte brukar skylta med att vara 

religiösa, utan det är snarare något man smyger med. Dels för att det inte alltid är socialt 

accepterat att vara öppet bekännande troende, och man kan även mötas av motstånd och 

människor som kritiserar eller ifrågasätter det man står för. I viss utsträckning finns det alltså 

en tabu-tanke kring religiositet, vilket gör att människor gärna vill lägga på locket och dölja 

en del av sig själv. Många smyger även med sin religiositet för att man vill passa in, då det 

faktum att man är troende kan vara ett hinder. Det är alltså en rädsla för utanförskap som 

skapar begränsningar till vad man vågar göra, säga, och även hur man uttrycker sig. Det här är 

något som Thurfjell skriver om, och lyfter fram det faktum att många anser det som pinsamt 

att vara kristen. Han menar att det inte är ett nytt fenomen, utan har varit en del av 

verkligheten sedan 60-70-talet och redan då så smög man med sin religiositet.  Samtidigt är 23

det av vikt att tillägga att smygandet, och skammen över sin tro, är något som kan skilja sig 

beroende på geografiskt område samt beroende på i vilka kretsar man rör sig. Men här har jag 

återgivit det övergripande svenska samhället och dess inställning till religion, samt hur jag 

tänker och förhåller mig till begreppen.  

 Thurfjell 2015, 61.22

 Thurfjell 2015, 186-200.23
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1.7 Tidigare forskning  

Det har tidigare gjorts ett flertal studier kring privatreligiositet, men den forskning jag främst 

förhåller mig till är Thurfjells bok Det Gudlösa folket, där han utifrån dagens svenska 

situation utvecklar vad privatreligiositet innebär. Han lyfter fram hur svenskar tänker kring 

religion, religiositet, men även hur man ser på sin egen religiositet.  

      Jag kommer även i viss utsträckning använda mig av Jonas Bromanders forskningsstudie, 

som han presenterar i boken Rör inte vår kyrka. Det är en studie och intervjuer kring hur 

svenskar ser på, och tänker om kyrkan som byggnad och dess betydelse. Men Bromander 

lyfter även fram liknande perspektiv som Thurfjell, och skriver om människors inställning till 

religion. 

Utöver Thurfjell och Bromander används även andra studier och texter, men dessa två ligger 

till grund och är det som används i högst utsträckning.  

     En kritik jag vill uppmärksamma, är att de texter jag använder mig av är utgivna någon 

gång de senaste sex åren, med undantag för Bromanders bok som utkom år 1998. Det innebär 

alltså att de samhälleliga förutsättningarna, och människors förhållande till kyrkobyggnaderna 

kan ha förändrats under de år som gått. Men men hjälp av dessa författare och studier, strävar 

jag efter att kunna bidra med nytt perspektiv och ny kunskap kring hur människors 

privatreligiositet kan ta sig uttryck i praktiken.  

2. Undersökningen  
I det här kapitel presenterar jag undersökningen samt observationen, och kommer lägga en 

övergripande grund samt diskussion kring vad studien har gett för resultat.  

2.1 Tillvägagångssätt  

Kyrkan ekade tom när jag måndag morgon, den 11/4 kl 9:00, klev innanför kyrkdörrarna. 

Förutom jag själv och en eller två besökare, var det enbart anställda (och de som jobbade med 

restaureringen av orgeln) som rörde sig i kyrkorummet. Jag satte mig på bänkraden närmast 
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ingången, och öppnade anteckningsblocket där jag förberett frågor. Det jag kommit för att 

observera var att se hur människor agerar i och använder sig av kyrkorummet, men jag ville 

även få ut statistik på hur många som rör sig i kyrkorummet, hur många kvinnor respektive 

män, och om det skiljer sig mellan åldersgrupper.  

      För att vara den största kyrkan och populäraste sevärdheten i Uppsala , var det 24

förvånande att det inte var fler besökare, eftersom svenska kyrkans hemsida skriver att kyrkan 

har runt 500 000 besökare varje år.  Men å andra sidan var det måndag morgon, vilket inte är 25

den dag och tid som kyrkan är mest välbesökt.  

Den plats i kyrkan jag valde att utföra studien på innebar att jag satt med ryggen mot 

ingången, men för att inte störa eller väcka uppmärksamhet var det den bästa platsen. Jag fick 

istället vara uppmärksam på när människor kom in och vad man gjorde. Det är möjligt att jag 

kan ha missat någon, men överlag såg och fick jag med alla besökare.  

      De frågor jag förberett, och som låg till grund för observationen, var: Hur många kvinnor 

respektive män besökte kyrkan (under de timmarna jag satt där)? Hur många var mellan 

åldrarna noll till tjugo, tjugoen till fyrtio, fyrtioen till sextio, och sextioen till hundra? Vad 

gjorde man/hur bar man sig åt? Hur många män respektive kvinnor tände ljus? Hur många 

satte sig i kyrkbänken? Hur många använde sig av dopfunten/vigvattnet? Vad var den 

uppskattade tiden som man stannar?  

För att på smidigast sätt besvara frågorna hade jag staplat upp dem som ett diagram, där jag 

satte ett streck för t.ex. varje kvinna som tände ett ljus. På ett enkelt sätt fördes statistiken så 

man kunde sammanställa den i slutet av dagen. Förutom att föra statistik kring det som hände, 

gjorde jag även övergripande anteckningar för att minnas om det skedde något utöver det 

vanliga, och i så fall vad som hände eller vad personen i fråga gjorde. Det innebar att jag la 

extra uppmärksamhet kring individer som t.ex. gjorde korstecken när de kom in i kyrkan, om 

de föll ned på knä vid mittengången, eller gjorde liknande religiösa ageranden som inte är 

särskilt vanliga i det svenska samhället. Jag antecknade det för att uppmärksamma att det 

finns en mångfald kring hur det religiösa tar sig uttryck, och att alla inte är »smygreligiösa«. 

 TripAdvisor, 2016.24

 Svenska kyrkan, u.å.25
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Jag ville även försöka fånga upp dessa människor, eftersom de inte förhåller sig till de 

traditionella svenska ramarna kring hur man tänker kring religion och den privata 

religiositeten. När ordet »smygreligiös« används, har jag i åtanke och menar att personen 

skäms över sin tro eller att man går till kyrkan, och därför väljer att utöva eller uttrycka 

religiositeten när ingen ser.  

2.2 Observation  

Överlag skilde det sig inte särskilt mycket kring vad människor gjorde de olika dagarna, utan 

den största skillnaden låg i antal besökare, och var troligen relaterat till tiden på dygnet. Det 

fanns alltså vissa tider när det var fler besökande än under resten av dagen. Tidigt på 

morgonen (från det att kyrkan öppnade kl 8:00) var det sällan mycket folk. Utan först efter kl 

10 började det komma fler besökare, och mer varierat av olika sorters människor som turister, 

äldre, yngre och grupper. Den tid, utifrån undersökningen, då det var störst sannolikhet att det 

var ett större antal besökare var eftermiddag mellan kl 14:30-16:30. Sedan måste man 

ifrågasätta om det enbart var denna dag som var välbesökt, och att det kanske inte per regel 

brukar se ut så här under en vanlig dag denna tid. Under veckan som studien utfördes, 

förekom även fem gruppevenemang, varav tre var studiebesök med skolklasser, och de 

resterande två var grupper från medelålders till pensionärsålder, som framstod få en guidad 

tur i kyrkan. Den åldersgrupp där det var flest antal besökare, var de i åldern fyrtio till sextio. 

Och den grupp med näst flest besökare var i åldrarna tjugo till fyrtio.  

Kring beteendemönster och vad besökarna gjorde i kyrkorummet, visade undersökningen att 

det fanns ett återkommande beteendemönster. Majoriteten av besökarna lade inte särskilt stor 

uppmärksamhet på dopfunten eller ljusbäraren, utan oftast vandrade man bara runt i kyrkan 

och vissa tog även fotografier (vilket gav intrycket att man främst såg kyrkan som ett 

turistmål). Man kan se i den bifogade bilagan (i slutet) hur stort antal det var som antingen 

satte sig, eller tände ett ljus.  

      Det var svårare att finna ett mönster i hur många som valde att sätta sig i kyrkbänkarna, 

eftersom det skiljde sig från dag till dag och även utifrån tid på dygnet. Men undersökningen 
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visade att det inte var särskilt många som valde att sätta sig, och de som använde sig av 

kyrkbänkarna var ofta människor som kom dit ensamma, eller med (vad som framstod vara) 

deras partner. Ofta var de i medelåldern eller pensionärer, och den uppskattade tiden man satt 

där var ca 5-15 minuter.  

När det kommer till ljusbäraren och hur många som valde att tända ljus, framstod det vara en 

»gränsdragning« mellan de som satte sig i kyrkbänken och mellan de som tände ljus. Med 

gränsdragning menar jag att det var sällan (inträffade endast fem gånger under veckan) 

besökare valde att både sätta sig och tända ett ljus, utan man valde antingen det ena eller det 

andra. I liknelse till de som satte sig i kyrkbänken, hade även de som tände ljus ofta sällskap 

av någon (vilket i majoriteten av alla fall framstod vara en vän), eller att man var i ett lite 

mindre sällskap på ca tre till fyra personer. 

      Som Ulrika Ljungblahd skriver i artikeln "Ingen 40-årskris för ljusbäraren" – en artikel 

som publicerades den 8/2 2008 i Svenska kyrkans tidning, Spira – menar hon att 

ljuständandet i kyrkan under kort tid har blivit ett av de populäraste momenten.  Där själva 26

tändningen innefattar olika sinnen och inte bara tankarna. Trots att ljusbäraren i sig inte varit 

del av svenska kyrkan i mer än 40 år, menar hon att den idag är en självklarhet i 

kyrkorummet. Enbart i Uppsala domkyrka tänds varje år runt 125 000 ljus , varav de flesta 27

tänds av privatpersoner. Det levande ljuset som besökaren själv tänder, fortsätter Ljungblahd, 

är ett synligt tecken på bön, men kan även agera en ordlös bön. Idag har det har blivit en stor 

del och tradition i kyrkans vardag där många använder ljuset som en bönmetod, för att få en 

stund att minnas och en möjlighet för egna tankar och stillhet. Många besöker kyrkan just för 

att man vill uppleva den tystnad som finns där, och detta ljus kan då symbolisera det vi inte 

kan eller vill sätta ord på.   28

      Den övergripande bild jag urskilt från undersökningen var att det framstår som att många 

besökare använder sig av kyrkorummet för t.ex. en stund i stillhet, bön eller att få tänka. 

Samtidigt väljer många att endast gå runt och titta – vilket å andra sidan inte behöver innebära 

att man inte ser kyrkobesöket som något religiöst eller heligt. Det kan vara relevant att ha i 

 Ljungblahd, 2008. 26

 Svenska kyrkan, u.å. 27

 Ljungblahd, 2008. 28
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åtanke att för vissa människor kan detta kyrkobesök vara det enda man gör under en hel 

månad, men att man vill gå i egna tankar och få en känsla av det sakrala. Sedan vill jag 

tillägga att vissa av dem som enbart gick runt, valde att tända ett ljus i ljusbäraren.  

      I motsats till de besökare som enbart vandrade runt, var det några som valde att uttrycka 

sin religiositet på ett tydligt sätt. Exempel på hur människors religiositet kom till uttryck var 

att de använde sig av vigvattnet i dopfunten, och föll ned på knä i mittgången. När man lyfter 

fram enskilda individer kunde människors beteendemönster skilja sig avsevärt, men att 

använda sig av vigvattnet, göra korstecken eller gå ner på knä var ovanligt, och skedde endast 

fyra gånger under hela veckan. I det stora hela är det alltså endast en minoritet som utövar 

religionen på det sättet. Att tydligt uttrycka sin religiositet genom att t.ex. gå ned på knä, är 

inte heller något jag vill beskriva som »en typisk svensk religiositet«, utan här är man tydlig 

och öppen med sin tro. Det är snarare mer katolska inslag (än svensk-religiösa) i hur man 

utövar sin tro, och jag skulle vilja påstå att deras beteende var utanför de svenska ramar vi är 

vana vid.  

 

Den tid människor befann sig i kyrkorummet varierade beroende på om besökaren kom 

ensam, om man var där i grupp, samt utifrån vad man gjorde. Men snittiden som besökarna 

stannade var ca 10-15 minuter. När det kommer till frågan hur det skilde sig mellan 

besökande män och kvinnor, kan man i en artikel från Pew Research läsa om det så kallade 

»könsgapet« som finns mellan män och kvinnor när det kommer till religion och religiositet.  29

De presenterar en undersökning som har gjorts globalt gällande mäns och kvinnors 

religiositet, religiösa engagemang och böneliv. Och det forskningen kom fram till var att, 

särskilt inom kristendomen, tenderar kvinnor att vara mer religiösa än män. Utifrån statistiken 

ligger kvinnor procentmässigt högre inom de tre delarna (med undantag för islam), och det 

man fastslog var att religionen i högre utsträckning har större vikt i kvinnors liv än hos män. 

Kvinnor framstår vara mer religiöst engagerade, och fler kvinnor än män går på ett religiöst 

möte/gudstjänst minst en gång i veckan. I jämförelse med män är det även fler kvinnor som 

har ett dagligt böneliv. Pew Research lyfter fram att media i USA har uppmärksammat 

könsgapet, och menar att det i vissa församlingar är sådan brist på män att man har ändrat 

rummets utseende, musik och böne-metod i hopp om att det ska locka fler män. 

 Pewforum, 2016.29

!20



      Enligt Pew Research menar man att vissa forskare argumenterar för att kvinnor universellt 

är mer religiösa än män (oavsett vilket samhälle och tro man tillhör), och lyfter fram 

biologiska skillnader som en av orsakerna till könsgapet. Man visar hur stor procentuell 

skillnad det är mellan män och kvinnor i olika länder och kulturer, och inom kristendomen 

och väst ser man tydligt hur kvinnor generellt är mer religiösa. Att kvinnor är mer religiösa 

och religiöst engagerade än män framstår vara en universell förståelse, (där islam som nämnt 

är undantag) och är även något som bland annat Thurfjell  skriver om. Man kan då fråga vad  30

könsgapet hade med denna uppsats och privatreligiositet att göra. Men eftersom flera studier 

och författare menar att kvinnor är mer religiöst aktiva än män, står det i motsättning till min 

undersökning, då den visar att antalet besökande män ett flertal tillfällen låg nära antalet 

besökande kvinnor. Två av de fyra dagar undersökningen utfördes, var det fler besökande 

män än kvinnor, och de resterande två dagarna var det ofta inte någon större skillnad i antal. 

Utifrån den forskning jag läst förväntade jag mig inte att det skulle svara så pass jämnt mellan 

antal besökande män och kvinnor, och det är anmärkningsvärt att det var fler besökande män 

än kvinnor under två dagar. Kring ljuständningen visar statistiken å andra sidan att det under 

alla dagar var fler kvinnor som valde att tända ljus.   

2.3 Diskussion  

Gällande konstaterandet att kvinnor är mer religiösa än män, bör man ifrågasätta i hur stor 

utsträckning det faktiskt stämmer. Enligt bl.a. Thurfjell och Pew forum är kvinnor generellt 

mer religiösa än män, och forskningen och författarna påstår inte enbart att religionen har 

större betydelse i kvinnors liv i jämförelse med män, utan de visar även att kvinnor är mer 

religiöst engagerade. Enligt pewforum.org har (som tidigare nämnt) vissa sociologer försökt 

forska om varför kvinnor tenderar att vara mer religiösa än män, och lagt fram en teori som är 

grundad i de biologiska skillnaderna.  Forskarna menar att det kan ha grund i att män har en 31

högre halt testosteron, men de lyfte även fram att det finns andra biologiska skillnader mellan 

könen som kan vara en bidragande faktor till könsgapet. I jämförelse med den forskning och 

 Thurfjell 2015, 29.30

 Pewforum, 2016. 31

!21



texter jag läst var resultaten från min observation förvånande – eftersom jag förväntade mig 

att det skulle vara färre manliga besökare än det faktiskt var. Men å andra sidan var det (under 

alla dagar) fler kvinnor än män som valde att tända ljus – vilket kan symbolisera en ordlös 

bön.  32

      Inom den religions-feministiska forskningen finns det en utpräglad tanke/kunskap, att på 

samma sätt som västvärlden har satt en manlig prägel kring beskrivningen av Gud och det 

gudomliga, har man även delat upp talet kring det manliga och kvinnliga utifrån specifika 

termer. Man har alltså (utifrån beskrivande ord) skapat en förståelse kring vad som betraktas 

som maskulint och feminint. Och förståelsen för vad som är manligt och kvinnligt, är i sin tur 

med och skapar samhällsnormer för hur man bör bete sig för att passa in i sitt kön.  

      Att man omtalar manligt och kvinnligt i olika termer är något Nancy Frankenberry lyfter 

fram i boken Becoming Divine – Towards a Feminist Philosophy of Religion, (red. Pamela 

Sue Anderson & Beverly Clack). Frankenberry menar att man under historiens gång har gjort 

en social uppdelning för vad som är maskulint respektive feminint, genom att relatera dem till 

olika begrepp och ord. Det kvinnliga, enligt henne, kopplas ofta till det icke-rationella, och 

ord som känsla, empati och omvårdande. Det feminina omtalas alltså i mer mjuka begrepp, 

och är inte sällan kopplade till religiositet, medan det manliga ofta har relaterats till det 

rationella och kunskapsbaserade. Samtidigt talar Frankenberry för att de tillskrivna begreppen  

och samhällssynerna/samhällsstrukturerna har använts för att förtrycka kvinnor.  Men jag vill  33

utveckla hennes tanke kring att människan skapar samhällsnormer genom att definiera vad 

som är maskulint och feminint, samt hur män och kvinnor förväntas bete sig. Utifrån det som 

presenterats ovan vill jag argumentera för möjligheten att det är mer tabu för män att vara 

religiösa, än vad det är för kvinnor. Kring de begrepp som är socialt kopplade till respektive 

kön (och som i viss utsträckning skapar samhällsnormer), kan man se att de ord som tillskrivs 

kvinnor är närmare kopplat till religion och religiositet. Medan det som omtalas maskulint 

ofta är kopplat till det rationella.  

     Som nämnt under rubriken Hypotes, Metod och Begrepp, strävar människor efter att passa 

in i grupper och i samhället, eftersom det finns en rädsla att bryta samhällsnormerna. Och det 

är dessa samhällsnormer som präglar hur man förväntas bete sig. Den här rädslan och viljan 
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att passa in, menar jag är kopplat till Thurfjells konstaterande att det är pinsamt att vara 

kristen – eftersom det innebär att man bryter mot samhällsnormerna.  Med utgångspunkt i 34

det Frankenberry lyfter fram, menar jag att de feminina begreppen ligger närmare det 

religiösa än vad det maskulina gör. De normer och tillskrivelser kvinnor har fått står i relation 

till omvårdnad, empati och det icke-rationella, till skillnad från det maskulina som genom 

historien har omtalats i rationella- och macho-termer. I praktiken skulle det innebära att det 

finns en större acceptant mot att kvinnor har en öppen tro eller går i kyrkan, än vad det är för 

män. Tröskeln och brottet mot samhällsnormerna blir alltså högre för män, eftersom den 

könsnormen per definition står längre ifrån det som innefattas i religiositet. Utifrån min 

förståelse och det jag beskrivit, skulle det innebära att män behöver ta ett större steg för att 

uttrycka sin religiositet, och detta »steg« innebär att man kommer längre ifrån 

samhällsnormerna och närmare risken att inte passa in i samhället eller sociala grupper. 

Samtidigt visar statistiken från min undersökning att det majoriteten av alla dagar var ett jämt 

antal besökande män i jämförelse med kvinnor, och att det två dagar även var fler män än 

kvinnor. Det skulle man kunna uttolka som att män har en lika inneboende längtan efter det 

religiösa och sakrala som kvinnor, och att det alltså inte skulle ligga någon biologisk skillnad 

mellan könen. Utan det är socialt skapade normer och förväntningar som sätter hinder och 

försvårar möjligheten att vara öppet religiös, och det är möjligt att dessa hinder är extra höga 

när det kommer till män. Genom privatreligiositeten, chansen att gå in i en katedralkyrka och 

vara anonym, samt att kunna utöva religiositeten på sitt eget sätt, öppnas möjligheten för att 

utöva den inneboende religiösa längtan och tron.  

Ljuständning och kyrkan som byggnad: 

I diskussionen gällande kyrkans och kyrkorummets betydelse för privatpersoner, presenterar 

Bromander i sin bok Rör inte vår kyrka en undersökning som gjorts för att få en uppfattning 

om svenskars religiositet, samt hur de ser på kyrkan som byggnad. Förutom själva 

undersökningen har han även gjort intervjuer med privatpersoner, utifrån hur de ser på kyrkan 

och sin religiositet. En av de intervjuade som Bromander  lyfter fram hänvisar till sin frus 35
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beteende när de besökte en fransk katedral. Utifrån det svarspersonen sagt menar Bromander 

att kyrkorummet är en plats som inbjuder till reflektion och en stund av stillhet.  Det är en 36

plats med stort värde för privatpersonen, där man har möjlighet att tända ett ljus och ha tid att 

tänka – utan att känna prestation över att behöva förklara eller motivera för någon annan. 

Kyrkorummet, fortsätter Bromander, framstår vara en miljö där en vilja för tolkning och 

eftertanke kan födas. Men det är av vikt att det är kyrkorummet i sig som förlossar dessa 

drivkrafter och tankar.  Det finns alltså en attraktion i att det inte är en präst som talar, eller 37

styr hur man tänker.  

      Som nämnt under rubriken Hypotes, Metod och Begrepp, menar Bromander att människor 

anser att kyrkorummet ska vara en allmän plats, dit alla har möjlighet att komma oavsett 

religiositet eller vem man är, och alla ska ha samma rätt att utnyttja kyrkan och de möjligheter 

som erbjuds. Och enligt Bromander framstår människor människor betrakta kyrkan som något 

oersättligt, där kyrkorummet i sig har en viktig betydelse.   38

      Att kyrkan har en viktig funktion var något som uppmärksammades i min undersökning, 

genom att se hur många besökare kyrkan hade varje dag, hur många som tände ljus, och hur 

många som valde att bara vandra runt i kyrkorummet. Utifrån det att många besökare kom 

ensamma, framstod det som att det fanns ett underliggande behov att ha en stund i stillhet, 

och att få gå in i egna tankar och reflektioner. Och enligt undersökningen samt tidigare studier 

är detta något som kyrkorummet kan erbjuda – en lugn miljö där man kan gå in i stillhet, och 

prestationslöst få vara i sig själv.  

I artikeln Ingen 40-årskris för ljusbäraren, lyfter (som tidigare nämnt) Ljungblahd fram att 

ljuständandet i sig har blivit en av de populäraste momenten i kyrkorummet.  Enligt artikeln 39

kommer många till kyrkan enbart för att tända ett ljus, vilket inte enbart kan vara en synlig 

bön, utan det kan även agera en ordlös bön där man kan minnas, och ha en stund för egna 

tankar och stillhet. I och med att det ständigt var besökande i kyrkan (som även tände ljus) 

under min undersökning, framstod det som att det fanns ett behov av stillheten och bön i form 
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av ljuständning. Jag ser det som positivt att människor finner en mening med att komma till 

kyrkan, att de ser ett värde i kyrkorummet och att man har möjlighet att utnyttja det som man 

vill. Men som Thurfjell skriver, vilket lyfts fram under Bakgrund, säger statistiken att kyrkans 

medlemsantal ständigt dalar. Trots att kyrkan idag har ett relativt högt medlemsantal och en 

gynnsam ekonomi, är det inte så framtiden kommer se ut i och med att det är fler urträden än 

inträden.  Eftersom majoriteten av kyrkans inkomst kommer från betalande medlemmar, 40

kommer den ekonomiska grunden och möjligheterna i framtiden att vara mindre än vad man 

är van vid.  I och med att kyrkan ständigt får färre betalande medlemmar, kan man i 41

framtiden stå inför en ekonomisk problematik att man inte har samma möjlighet att förvalta 

och upprätthålla alla de kyrkor man idag har hand om. Och man bör även ställa frågan vad 

som händer när man inte har råd att tillgodose människor med religösa möjligheter och 

tjänster, eller när man inte har råd att anställa folk som t.ex. präster och diakoner.  

     En anledning till varför människor väljer att gå ur kyrkan kan t.ex. vara för att de inte 

känner någon samhörighet med kyrkan och dess dogmer, eller att de inte ser religionen som 

relevant i sitt liv. Samtidigt har bl.a. Bromander visat att många vill ha kvar kyrkan, att 

kyrkans tjänster ska finnas till hands när man behöver dem, samt att människor anser att man 

ska kunna utnyttja kyrkorummet som man vill. Häri kan man se hur det privatreligiösa 

återspeglas – att människor väljer att ta avstånd från att förknippas med kyrkan och det 

religiösa, men att man använder kyrkorummet och religiositeten utifrån sina egna villkor. 

Men i och med att kyrkan i framtiden troligen kommer ha ekonomiska nedskärningar, innebär 

det minskade möjligheter att kunna tillgodose människors behov, och de privatreligiösa 

behoven. Och då människor väljer att gå ur kyrkan och inte betala för dess tjänster man anser 

ska vara tillgängliga, måste man ställa sig frågorna: var går gränsen för tjänster som man kan 

erbjuda gratis? Hur många timmar om dagen kan man faktiskt ha kyrkan öppen, så att 

människor kan komma in när de vill för att tända ljus, be, eller vara i stillhet? Och eftersom 

kyrkans framtid kommer innebära nedskärningar, kommer man troligen behöva begränsa de 

religiösa möjligheter som människor idag utnyttjar, bl.a. i utövandet av privatreligiositet. Det 

här är en verklighet som mindre orter (eller kyrkor med färre betalande medlemmar) lever i, 

där man t.ex. inte har möjlighet att låta kyrkan vara öppen från kl 8:00-18:00 (som 
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Domkyrkan), just för att man inte har råd att anställa någon för uppdraget. Samtidigt är 

människors dragningskraft till kyrkorummet en möjlighet för kyrkan som organisation att 

möta människor och samhället, på samma gång som det kan bli en chans för besökarna att 

möta religionen. Kyrkan har då möjlighet att visa att religionen kan vara relevant i deras liv, 

och även bjuda in till söndagens huvudgudstjänst och andra möjligheter som kyrkan erbjuder. 

Men jag vill tillägga att man måste komma över tröskeln så att människor inte ser kyrkan som 

något främmande. Dessvärre, i och med att man i framtiden inte kommer ha samma resurser, 

försvårar det för att människor ska kunna finna en mening och tillhörighet med kyrkan, när 

man t.ex. kan tänkas behöva ha kyrkan stängd större delen av dagarna. Den problematiken 

som uppstår då kyrkan avfolkas är inget jag kommer svara på, men det är ett område som är 

av relevans för kyrkan och samhället i stort, och är ett ämne som  

är av vikt att forska vidare inom. Och kring frågan om kyrkans framtid behöver den här  

uppsatsen kompletteras med ytterliga forskningsområden, men det här är en fråga och 

perspektiv som har goda möjligheter att utvidgas och finna ny kunskap inom.  

Det privatreligiösa:  

Harmanci skriver att det finns flera anledningar till varför människor väljer att utöva en privat 

religiositet, istället för att hålla sig till den institutionella. En av orsakerna är för att människor 

inte är säkra i sin tro. Man tror alltså att det finns en högre kraft, men individen är inte säker 

på vad denna kraft är för något eller om man ens vill kalla det för Gud.  Ytterligare en 42

anledning hon lyfter fram är att svenskar tenderar att känna sig främmande inför kyrkans tro 

och dogmer, och man väljer att hellre ställa sig utanför för att slippa bekänna sig till något 

man inte är säker på. De som, enligt Harmanci, är troligast att utveckla en privat religiositet är 

människor i yngre medelåldern. Hon menar att många av dem är i en livssituation där det 

händer mycket, och man har därför inte tid att vara engagerad i samfund, eller att gå i 

gudstjänst. Ett annat argument hon lyfter fram är att den yngre generationen har vuxit upp i en 

tid som präglas av sekularisering , och att man under sin uppväxt inte haft någon större 43

anknytning till religiositet eller religiösa samfund. Människor skapar istället en egen 
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religiositet utifrån det man har kunskap om, samt känner passar en själv. Att privatreligiositet 

kommer växa i framtiden är inte något som enbart Harmanci talar för,  utan statsvetaren 44

Magnus Hagevi skriver i sin artikel Sakralisering efter Sekularisering, att somliga menar att 

privatreligiositet vinner terräng – vilket sker på bekostnad för bl.a. den institutionaliserade 

religionen.  Hagevi skriver att människor inte blir mindre religiösa, utan det handlar (som 45

tidigare konstaterat) om en förskjutning från organiserat till privat.  Och trots att dagens 46

samhälle präglas av sekularisering, lyfter Harmanci fram att människor söker religiositet och 

vill ha svar på både livsfrågor och existentiella funderingar, (och man tror att  

dessa frågor och funderingar kommer locka även icke-troende, ateister och agnostiker).  47

      Man kan hitta flera orsaker och synsätt till varför den religiösa förskjutning har inträffat 

och att det privatreligiösa tagit överhand. Som tidigare nämnt skriver Thurfjell att det finns en 

uppfattning att det är »pinsamt« att vara kristen och att man skäms över sin religiositet, vilket 

gör att människor väljer att inte tala om den eller visa den öppet. Och en anledning till varför 

människor skäms över sin tro är (som tidigare nämnt) för att det i viss utsträckning framstår 

vara tabu att vara religiös, eller ha en uttalad tro i dagens svenska samhälle. Inte sällan möter 

man kritik, människor som ifrågasätter en, eller rentav »dumförklarar« en.  Utan människor 48

anpassar sig ofta efter samhällsnormerna, just av rädsla för att hamna i ett utanförskap – vilket 

en uttalad religiositet i fel sociala kretsar kan medföra. »Oacceptansen« från samhället och 

medmänniskorna, kan vara en orsak till att man väljer att smyga med sin religiositet även i 

kyrkorummet. Och man kan fråga om denna rädsla för utanförskap och »dumförklarande« är 

en anledning till att människor övergått från att delta i den organiserade religionsformen (där 

man tydligt syns), till att man istället börjar praktisera en privat religiositet.  

      I Davies artikel, som tidigare presenterats, skrev hon att under de senaste årtiondena har 

katedralkyrkorna blivit alltmer populära – dels för att de ger fler intryck och stimulerar 

sinnena genom bl.a. arkitekturen och musiken, men även för att människor har möjlighet att 

vara anonyma.  I katedralen finns en sfär och miljö där man kan välja att inte synas i samma 49

 Harmanci 2010, 14.44

 Holmberg, Weibull (red), 2001, s. 6545

 Holmberg, Weibull (red), 2001, s. 6546

 Harmanci 2010, 19, 20, 23.47

 Thurfjell 2015, 186.48

 Davie 2012, 486.49

!27



utsträckning (som man skulle gjort om man besökt en mindre kyrka), utan här skapas en 

anonymitet. Och känslan av pinsamhet (samt viljan att bibehålla sin anonymitet) kan vara en 

bidragande faktor till varför människor väljer att besöka kyrkor (främst katedraler) och då 

under tider som det inte är mässa. 

Utifrån min observation var det fler av besökarna som tände ljus än som t.ex. satte sig i 

kyrkbänken, och det är möjligt att det är en återspegling för vad som är socialt accepterat att 

göra. Med tanke på att ljuständandet är utspritt och en del av vår tillvaro (både privat och 

offentligt), samt att ljusbäraren har en etablerad plats i de svenska kyrkorna, finns möjligheten 

att det är mer accepterat att tända ett ljus – utan att skapa uppfattningen att man är religiös.  

Eftersom ordet religiös är ett begrepp människor inte vill förknippas med  är det möjligt att 50

kyrkobesökarna håller sig inom de sociala ramarna, och till det man är van och bekväm med 

(vilket i praktiken skulle innebära att en ovan kyrkobesökare troligen inte väljer att sätta sig i 

kyrkbänken). Jag vill påstå att det finns en koppling mellan det författarna skriver och min 

observation. Eftersom det idag (i viss utsträckning) är tabu att vara religiös, ha en uttalad 

religiositet samt att människor anser det pinsamt att vara kristen, väljer många bort den 

organiserade religionsformen och att gå på religiösa möten/mässa. Å andra sidan finns den 

religiösa längtan kvar och man väljer därför att använda en privat religiositet, som dels är 

anpassad utifrån individens personliga förutsättningar, det man har kunskap om, men även 

utifrån det som tilltalar en. Men främst är det en tro man kan utöva i det privata, där ingen kan 

se eller döma. Och som tidigare konstaterat, utifrån Bromander, ser människor kyrkorummet 

som en betydelsefull plats och är något man vill ska finnas kvar, men samtidigt väljer allt 

färre människor att komma till de gemensamma gudstjänsterna (kanske p.g.a. känslan att det 

är pinsamt), utan istället söker man sig till kyrkorum där man kan vara anonym. 

Anonymiteten är något katedralkyrkorna erbjuder, och utifrån uppsatsens undersökning, samt 

från svenska kyrkans hemsida, kan man se att Uppsala domkyrka är välbesökt.  

      Baserat på tidigare forskning och studien framstår det som att samhället har försvårat för 

människor att vara religiösa, kunna uttrycka sin tro, samt att samhället begränsat 

möjligheterna till att finna en tro. Men utifrån undersökningen och tillämpad litteratur, 

framstår det som att det finns en religiös längtan hos vissa människor, men att den (enligt 
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Harmanci) tydligast växer fram hos de människor och generationer som inte haft någon större 

relation till kyrkan eller det religiösa under sitt liv, och att de nu söker en privatreligiositet. Att 

det specifikt är den yngre generationen som attraheras av privatreligiositet, återspeglades i 

undersökningens resultat – eftersom de mest besökande åldersgrupperna var mellan åldrarna 

tjugo till fyrtio, samt fyrtio till sextio.  

      Ett problem som är av relevans att lyfta fram, är att undersökningen inte kan visa vilka  

som besökte kyrkan i ett religiöst syfte, och vilka som enbart turistade. Det innebär att det 

antingen kan bli en underskattning eller överskattning kring hur utbrett privatreligiositet är.  

2.4 Resultat  

Målet för uppsatsen var att undersöka hur besökarna använder sig av kyrkorummet utanför 

gudstjänsttid, och utifrån deras beteende försöka se om det är möjligt att de utövar en form av 

privatreligiositet. För att nå målet hade jag utformat en frågeställning och studie vars syfte var 

att observera besökarna, och huvudfrågan för hela observationen var: vad gör besökarna som 

kommer till Uppsala domkyrka? Jag vill även lyfta fram att uppsatsens mål hade sitt ursprung 

i den hypotes jag formulerade utifrån Bromanders bok, där hypotesen var att kyrkorummet är 

betydelsefullt för individers praktiserande av privatreligiositet, samt att det är lägre trösklar 

och lättare att komma in i ett kyrkorum utifrån sina egna förutsättningar – än vad det är att 

delta i en mässa. Hypotesen fortsätter med att det finns en möjlighet att besökarna (utanför 

gudstjänsttid) håller sig till det man känner sig bekväm med, då det är lättare att relatera till 

kyrkan som rum än till den organiserade riten. I och med att jag gjort ställningstagandet att 

religiositet inte enbart sker i det mentala, utan även tar uttryck i handlingar, har det varit en 

del av studien att försöka se om besökarnas beteende kan vara en återspegling av deras 

trosföreställning eller religiositet.  

      Genom att observera besökarna, göra anteckningar, samt föra statistik har jag fått en god 

överblick för hur besökarna betedde sig och vad de gör. Och utifrån genomförandet av 

observationen vill jag argumentera för att jag lyckats besvara min huvudfråga – vad 

kyrkobesökarna gjorde. Men när det kommer till studiens mål (att se om är möjligt att 

besökarna använder sig av kyrkorummet för privatreligiöst syfte), vill jag argumentera för att 

det inte är något som jag kan besvara. Med tanke på att det finns flera anledningar till varför 
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människor besöker kyrkan, bl.a. i religiöst syfte eller som turist, kan jag inte (genom den här 

formen av undersökning) avgöra om besökarna är privatreligiösa eller inte. Eftersom jag inte 

kan komma åt deras underliggande tankar eller anledning till varför de besökte kyrkan, kan 

jag dessvärre inte påstå att jag uppnått målet. Å andra sidan är det möjligt att vissa av 

besökarna hade ett religiöst syfte i åtanke, vilket man kan tolka utifrån att vissa valde att sätta 

sig i kyrkbänken, tända ljus (en ordlös bön) eller använda vigvattnet. Samtidigt kan jag inte 

veta om besökarna betraktade t.ex. ljuständandet som en ordlös bön, eller om de hade något 

annat i åtanke – som inte var kopplat till det religiösa. Men det fanns även människor som 

besökte kyrkan av en religiös anledning, vilket lyftes fram hos de som t.ex. använde sig av 

vigvattnet eller gjorde korstecken när de kom in i kyrkorummet. Men i och med att de var en 

minoritet och snarare hade mer katolska drag i sitt beteende, samt att de inte heller förhöll sig 

till de svenska ramarna och förhållningssätten till religon, räknade jag dem som undantag.  

      På samma sätt som inte kan påstå att uppsatsen nått sitt mål, kan jag inte heller stärka eller 

bekräfta min hypotes. Eftersom jag inte kan komma åt människornas tankar, 

trosföreställningar eller underliggande mening till varför de besöker kyrkan eller beter sig 

som de gör, kan jag inte heller bekräfta hypotesen (att de använder kyrkorummet för 

privatreligiöst syfte). Men enbart för att jag inte kunnat bekräfta hypotesen, behöver det å 

andra sidan inte innebära att den måste modifieras eller inte stämmer. Utan det här är ett 

område där man har möjlighet att utvidga uppsatsen och forskningsområdet, genom att t.ex. 

göra intervjuer med några besökare och ställa frågor som inriktar sig på deras 

trosföreställningar, varför de besöker kyrkan och om det finns någon religiös betoning i deras 

handlingar. Utifrån den studie jag har fört kan jag inte bekräfta hypotesen, men om man skulle 

utvidga och gå ner på djupet i besökarnas trosföreställningar finns det en möjlighet att hitta 

någon sanning eller se områden där hypotesen behöver modifieras.  

Utifrån undersökningen är Uppsala domkyrka en välbesökt kyrka, och enligt svenska kyrkans 

hemsida är det ca 500 000 besökare varje år. Samtidigt bör man ha i åtanke att alla 

kyrkobesökare troligen inte kommer dit av en religiös anledning, eftersom kyrkan (enligt 

TripAdvisor.se) är Uppsalas populäraste turistmål är det en god förutsättning att vara 

medveten om att en del är turister. Men samtidigt kvarstår det faktum att vissa kom dit av en 

religiös anledning.  
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      Det generella beteendet hos besökarna var att majoriteten enbart vandrade runt i  

kyrkorummet, men några av de som gick runt valde även att tända ett ljus eller sätta sig i 

kyrkbänken. Men i relation till hur stort antal besökare det var varje dag, var det inte särskilt 

stor andel som valde att sätta sig, tända ljus eller använda vigvattnet. Samtidigt får man inte 

underskatta själva kyrkobesöket i sig eftersom miljön och rummet kan vara en religiös 

upplevelse, där även kyrkorummet i sig kan förlossa och väcka tankar och reflektioner, vilket 

i sig kan vara ett religiöst närmande. Å andra sidan bör man vara försiktig med vart man drar 

gränsen för vad som räknar som religiösa uttryck hos människor, eftersom man inte kan vara  

säker på varför besökarna agerar som de gör.  

Gällande antalet besökande män i jämförelse men kvinnor var det ingen större statistisk 

skillnad, utan skillnaden låg snarare i deras beteende. Kvinnor var mer benägna att utföra 

religiösa handlingar, t.ex. att tända ljus, medan män inte i lika stor utsträckning gjorde det, 

och statistiken visar att kvinnor dominerade i ljuständandet under alla dagar. Att män inte 

gjorde lika tydliga (privat)religiösa ageranden är något man kan koppla till diskussionen, där 

jag, utifrån Thurfjells bok, skriver att människor ser det som pinsamt att vara kristen, och att 

man helst väljer att inte synas i kyrkorummet. I relation till det lyfte jag fram att steget till att 

öppet våga uttrycka sin religiositet, troligen är större för män än för kvinnor. Och den 

statistiska skillnad som framgick i undersökningen kan vara en återspegling att det är mer 

pinsamt för män att utöva de religiösa handlingarna (som att t.ex. tända ett ljus), och att man i 

större utsträckning kanske undviker det.  

!31



3. Avslutning  

För att ge en övergripande bild av uppsatsen, återger jag här en sammanfattning av de delar 

som är av störst vikt. 

3.1 Sammanfattning  

Det jag har i åtanke när jag använder ordet privatreligiös är att individen har satt samman en 

personlig tro. Man ser religionen, dogmerna, och de olika religiösa föreställningarna som ett 

smörgåsbord där man kan plocka på sig de delar som tilltalar en själv, och som är relevant i 

ens liv. Det blir alltså en religiositet som är anpassad efter individens behov, förutsättningar 

och föreställningar, men i och med att individen ser det som pinsamt att ha en tro väljer man 

att dölja sin religiositet – och det blir alltså något man utövar i det privata när det passar en 

själv. Pinsamhetskänslan över att ha en tro har en koppling till de samhällsnormer och 

förväntningar människor lever i. Det finns en tanke och inställning att det är tabu att tala om 

religion eller att ha en uttalad religiositet, och steget från att leva utifrån samhällsnormerna till 

att våga uttrycka sin religiositet är större för män än för kvinnor. Eftersom de normer 

samhället skapat kring kvinnor och femininet är närmare relaterat till det religiösa (än vad 

normerna för män och maskulinitet är), innebär det i teorin att män behöver ta ett större steg 

för att kunna uttrycka sin religiositet. I diskussionen hänvisar jag till en forskningsstudie av 

Pew Forum, som lyfter fram att vissa forskare anser att det är en biologisk skillnad mellan 

män och kvinnor som gör att kvinnor tenderar att vara mer religiösa. Men jag argumenterar 

snarare för att det inte är någon biologisk skillnad, utan jag menar att det är samhället som har 

skapar normer och förhållningsramar till hur människor förväntas bete sig. 

      I relation till att människor kanske inte vågar uttrycka eller utveckla en tro, lyfter jag även 

fram att människor inte blivit mindre religiösa (i och med sekulariseringens utbredande), utan 

människor söker istället en religiositet som passar individen och besvarar ens behov.  

Med hänvisning till Thurfjell har jag även lyft fram att allt fler väljer att gå ur kyrkan som 

betalande medlemmar, och att det är en trend som inte ser ut att vända, utan istället har 
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svenskar börjat använda sig av kyrkorummet i annat syfte och på ett annat sätt än för t.ex. 

mässa eller förrättningar. Man väljer istället att besöka kyrkan utifrån sina egna 

förutsättningar, vilket innebär att man besöker kyrkan för att t.ex. tända ett ljus, ha en stund i 

stillhet och vara ensam med sina tankar, eller för att då en känsla av det profana. Svenskar 

börjar alltså använda kyrkobyggnaden i ett annat syfte än tidigare, och det som framstår locka 

mest är kyrkliga aktiviteter eller kyrkorum där man kan vara anonym, eller välja att inte bli 

sedd.  

Ytterligare en del jag lyfte fram var ljusbäraren och ljuständningen – vilket är något som dök 

upp i svenska kyrkan för ca 40 år sen, och idag har växt i popularitet och är en självklarhet i 

kyrkorummet. En anledning till varför människor uppskattar och dras till den är bl.a. för att 

ljuset i sig kan symbolisera en ordlös bön, som man kan utföra utan prestation eller att behöva 

förklara för någon. Eftersom många även tänder ljus i sina hem är det något människor är 

vana vid, och att det då inte framstår som lika främmande som andra kyrkliga ageranden och 

riter kan vara. Att människor är bekanta med ljuset kan vara en bidragande faktor till att det 

blivit populärt att enbart gå in i kyrkan och tända ett ljus – där även undersökningens statistik 

visar att ljuständningen var en av de vanligaste ageranden människor valde att göra.  
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3.3 Bilaga - Undersökningen  

Måndag 11/4 

Jag satt i kyrkan på förmiddagen från kl 9:00-11:00, sedan på eftermiddagen mellan kl 

14:30-16:30 

Antal kyrkobesökande män: (fm) 18 - (em) 60 

Kvinnor: (fm) 14 - (em) 48 

Hur många tände ljus, kvinnor: (fm) 3 - (em) 7 

Män: (fm) 2 - (em) 4 

Hur många sätter sig i kyrkbänkarna?: (fm) 5 - (em) 20 

Hur många mellan åldrarna;  

0-20: (fm) 0 - (em) 10 

21-40: (fm) 7 - (em) 55 

41-60: (fm) 22 - (em) 34 

60-100: (fm) 3 - (em)  

Vad ser jag under dan?: 

Det var studiebesök av en skolklass på ca 24 elever, och de var i en ålder på 10-12 år, och en 

medarbetare i kyrkan berättar om kyrkan.  

Under eftermiddagen är det en grupp kvinnor som framstår vara på studiebesök, och få en 

guidad tur i kyrkan. Det är även studiebesök på en klass med ca 15 elever, som är i ålder 

16-18 år.  
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Hur många använder dopfunten?: 

Vad jag kunde se använde ingen dopfunten under hela dagen.  

Tisdag 12/4  

Jag valde att göra under sökningen från det att kyrkan öppnade (kl 8:00), till kl 10:00.  

Besökande män: 5 

Kvinnor: 15 

Hur många tände ljus?:  

Kvinnor: 4 

Män: 2 

Hur många sätter sig: 3 

Hur många mellan åldrarna  

0-20: 

21-40: 4 

41-60: 16 

61-100:  

Användning av dopfunten: 1 

Vad ser jag? 

Det är tre kvinnor som framstår göra ett reportage.  

Studiebesök av en skolklass, de är i åldern 8-10 och är ca 18 st, där de har en guide som 

berättar om kyrkan.  
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Onsdag 13/4  

Jag satt först i kyrkan under förmiddagen från kl 10:30-12:30, sedan på eftermiddagen mellan 

16:30-17:30.  

Besökande män: (fm) 24 - (em) 18 

Besökande kvinnor: (fm) 26 - (em) 36 

Hur många tände ljus?  

Män: (fm) 6 - (em) 3 

Kvinnor: (fm) 11 - (em) 7 

Hur många sätter sig? (fm) 8 - (em) 7 

Hur många mellan åldrarna  

0-20: (fm) 2 - (em) 4 

21-40: (fm) 18 - (em) 13 

41-60: (fm) 25 - (em) 33 

60-100: (fm) 5 - (em) 4 

Användning av dopfunt: 

(fm) 1 - (em) 2 

Vad ser jag? Några under veckan knäfaller och gör kors-tecken när de kommer in i kyrkan.  

Grupp med folk, ca 11 pers. medelålders.  
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Torsdag 4/4  

Denna dag blev undersökningen kortare, och jag satt endast från kl 13:30-15:00  

Besökande män: 39 

Kvinnor: 32 

Hur många sätter sig?: 10 

Hur många mellan åldrarna 

0-20: 2 

21:40: 30 

41-60: 35 

61-100: 4  

Användning av dopfunt: 0 

Hur många tänder ljus? 

Män: 1 

Kvinnor: 5 

Vad ser jag? 

En grupp män framstår turista/komma dit för en guidad tur.  

En skolklass är på studiebesök, de är i åldern 15-17, och är ca 25 st.  

Det är en grupp äldre, ca 10 pers, de är i åldern 70-80. 

Ett filmteam kommer och sätter upp kameror och massa annat, framstår som att de förbereder 

sig för ett event i kyrkan. Här valde jag att avbryta undersökningen för dagen, eftersom ett 

filmteam kommer i vägen då man ska undersöka privatmänniskors privatreligiositet.  
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Under veckan; 50-50, ca hälften av besökarna kommer ensamma och ca 35% kommer med en 

annan (ofta av motsatt kön), och den sista delen består av grupper som kommer för 

studiebesök eller troligen guidade turer.
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