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ABSTRACT 

Lazar Terzić   

The tangibility of the Secularization  

A study on how Serbian Orthodox priests perceive the religious identity of the second generation of Serbian 

immigrants.  

In this study, I have examined how three Serbian Orthodox priests and a bishop, perceive the religious identity 

of second generation Serbian immigrants and put their responses against selected secularization theses. For this 

study, I have used qualitative interviews in order to analyze my informants' answers by way of applying different 

secularization theses. The informants have in interviews explained their experience on how young Serbs relate to 

Orthodoxy today. They all declared that secularization has affected young Serbs in several ways. There are three 

elements that have contributed greatly to the increased secularization and I emphasize them as the core factors: 

secularization as differentiation, the decline of religious belief and practice, and secularism as privatization of 

religion.  

In the result section, I have concluded that the informants' answers correspond well to the secularization theory. 

It is primarily the decline of religious belief and practice, and secularism as privatization of the religion that is 

proved to be one of the most contributory causes of religion´s decreasing importance among the second 

generation of young Serbs. This theory is proven by several of my informants who explain that the exercise of 

religion is not as ubiquitous nor to the extent it should be. This tendency does not have to entail young people 

abandoning their religion as a whole, merely that there is more freedom to create an individual approach to 

religion and belief. 

 

Antal sidor: 36 

Sökord: Sekularisering, serbisk-ortodoxa kyrkan, identitetsförskjutningar, privatisering, 

religionskunskap.  
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1. Inledning  

Sekularisering är i Sverige ett ständigt återkommande ämne när det talas om religion och 

religiositet.1 Sverige är ett land som i undersökning efter undersökning, placerar sig som ett av 

världens mest sekulariserade länder.2 I detta sekulariserade land finns den serbisk-ortodoxa 

kyrkan, som inte minst på grund av omfattande arbetskraftsinvandring, utgör en av de största 

nationella ortodoxa kyrkorna i Sverige. Den serbisk-ortodoxa kyrkans medlemsantal beräknas till 

38 518 personer. Enligt SST:s statistik om samfund i Sverige betjänade kyrkan 27 855 personer år 

2010.3  

Den serbisk-ortodoxa diasporan, det vill säga den serbisk-ortodoxa kyrkan utanför Serbien, står 

idag inför en huvudsaklig utmaning. Först och främst är det övergången från första generationens 

ortodoxa immigranter till den andra generation av ortodoxa som är födda och uppfostrade i det 

landet. Den första generationen av serbisk-ortodoxa immigranter, kommer i de flesta fall, även 

om de inte alltid aktivt praktiserat sin tro, att till döden behålla känslan att de är ortodoxa kristna.4 

Men den andra generationen? Kommer de bejaka sitt ortodoxa arv, eller kommer de att så 

småningom bli likgiltiga och assimileras i det svenska samhället omkring dem?   

Det blir därför intressant att undersöka huruvida utvalda sekulariseringsteorier stämmer överens 

med den upplevelsen som serbisk-ortodoxa präster har. Hur väl stämmer föreställningen om 

religionens minskade betydelse, som vi brukar benämna som sekulariseringstesen, överens med 

prästernas upplevelse av utvecklingen? Många serbiska ungdomars identitet utvecklas i det nya 

landet och många av dessa är även födda i Sverige.  

Det generella intresset för denna uppsats är nämligen att undersöka invandrarungdomars religiösa 

identitetsförskjutning i ett postsekulärt och pluralistiskt samhälle. Som blivande gymnasielärare i 

religion och historia anser jag mig ha stor nytta av att ställa dessa frågor. Både för mitt personliga 

intresse men också för min kommande undervisning. 

 

                                                           
1 Pettersson, Thorleif (2011)”Sekularisering”. I I. Svanberg & D. Westerlund (red.) – Religion i Sverige, s.14 

2 Norris, Pippa. & Inglehart, Ronald – Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide (2004). s.60 

3 Betjänad avser i detta syfte en medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller 
församling.   
4 Kallistos, Ware – Den ortodoxa kyrkan (2003), s.135 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur serbisk-ortodoxa präster uppfattar 

sekulariseringstendens hos andra generationens serbiska invandrare och huruvida deras 

upplevelse stämmer överens med utvalda sekulariseringsteorier.  

Motiveringen till detta är att frågan om invandrande ungdomars identitet i ett postmodernt 

samhälle är inom ramen för en lärarutbildning. Syftet preciserar jag med följande frågeställningar:  

 Hur upplever serbisk-ortodoxa präster att unga serber i Sverige idag förhåller sig till 

ortodoxin? 

 

 Hur förhåller sig serbisk-ortodoxa prästernas svar till de sekulariseringsteser som 

undersöks? 

 

 Hur upplever serbisk-ortodoxa präster serbiska ungdomarnas eventuella religiösa 

identitetsförskjutningar? 

1.2 Avgränsningar  

Jag har medvetet letat efter informanter som är av relevans när jag söker svar på serbisk-ortodoxa 

prästers upplevelse av hur unga serber förhåller sig till ortodoxin i ett postsekulärt samhälle. För 

att nå så hög representativitet som möjligt har jag hämtat mina informanter från olika städer.  

Med tanke på uppsatsens omfång och den begränsade tiden har jag valt att inte göra någon 

intervju med kyrkobesökare. Dessa hade möjligtvis kunnat bidra med en bredare analysdel om 

deras upplevelse av hur serbiska ungdomar förhåller sig till ortodoxin. Anledning till att jag väljer 

att intervjua serbisk-ortodoxa präster i olika städer istället för serbiska ungdomar är att prästerna 

ger en mer generell bild och även ett historiskt perspektiv. I min uppsats kan prästerna ge mig ett 

tydligare svar om hur den andra generationens serbers religiösa aktivitet förhåller sig till 

sekulariseringsteserna. 
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1.3 Metod  

1.3.1 Metodval 

Jag har i min undersökning valt att använda kvalitativa intervjuer för att få svar på mina 

frågeställningar. Jag har även valt att genomföra kvalitativa analyser eftersom jag analyserar mina 

informanters svar med hjälp av olika sekulariseringsteser.   

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat genom att ställa enkla och raka frågor och på dessa 

enkla frågor erhålls komplexa, innehållsrika svar. Det innebär att det, efter att alla intervjuer 

utförts, fås ett otroligt rikt material i vilket det med tur och hårt arbete kan hittas många 

intressanta företeelser, åsikter, mönster och mycket annat.5  

Anledningen till att mina intervjuer sker enskilt, istället för i grupp, är att personerna som 

intervjuas lätt kan påverka varandra och i gruppen kan det då bildas en slags majoritetssynpunkt 

och de individuella skillnaderna suddas då bort. En grupprocess skulle kunna leda till att det tas 

del av synpunkter och beteenden som kanske bara en eller egentligen ingen av deltagarna 

sympatiserar med. Var för sig skulle de kunna ta avstånd från dessa ståndpunkter men i gruppen 

haussas stämningen upp.6 Gruppintervjuer kan fungera bra i vissa sammanhang men samtidigt 

måste det uppmärksammas att gruppbeteendet och- processerna leds av social styrning.7  

Med hjälp av en intervjuguide har jag ställt ett antal frågor kring serbisk religiös identitet som 

informanterna sedan har besvarat. Den här intervjutypen passar min studie bäst eftersom jag kan 

få fram respondenternas personliga uppfattning och erfarenhet. För att inte gå miste om 

någonting viktigt har jag spelat in mina intervjuer, fört anteckningar och genomfört alla mina 

intervjuer på plats. Alla intervjupersoner har fått samma frågor i samma ordning.  Jag är 

medveten om att den kvalitativa intervjun med prästerna ger en väldigt generell bild av hur 

situationen idag ser ut bland dem unga serberna men samtidigt ger den här metoden mig 

förståelse av ett problem med hjälp av mycket information och få undersökningsinformanter. Vill 

jag fördjupa mig i något ämne skall jag inte räkna med kvantitativa metoder utan söka finna 

variation och försöka förstå situationen och därför använder jag mig av en kvalitativ studie.8  

 

                                                           
5 Trost, Jan – Kvalitativa intervjuer (1997), s.7 
6 Ibid, s.43 
7 Ibid, s.44 
8 Ibid, s.16 
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1.3.2 Utförande  

Mitt urval av respondenter har skett genom att jag har kontaktat präster och biskopen för att 

finna lämpliga intervjupersoner. Utifrån deras förslag, valde jag sedan att intervjua personer som 

jag ansåg vara lämpliga för min studie. Detta urval baserades således på såväl klerkernas 

kännedom om den serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige som min egen uppfattning över vilka 

klerker som jag ansåg hade längst, och mest relevant, erfarenhet av de frågor som studien berör.  

Tre olika präster och en biskop kontaktades för att komma överens om vid vilken tid och plats 

intervjuerna skulle äga rum. Kontakten genomfördes via telefonsamtal där tydliga instruktioner 

om undersökningen presenterades.  

Informanterna har tillåtit att offentliggöra deras namn i uppsatsen. Intervjuerna är utförda i 

november och december månad 2015 med följande personer: 

Fader Živko Miša Jakšic ́, serbisk-ortodox präst i Linköping och ortodox samordnare i Sveriges 

kristna råd.  

Fader Arsenije Gardovic ́, serbisk-ortodox präst i Stockholm, Sankt Savas kyrka. 

Fader Metodije Lazić, serbisk-ortodox präst i Helsingborg, i Sankt Basilius den store. 

Biskop Dositej Motika, biskop för serbisk-ortodoxa kyrkan på de brittiska öarna och i 

Skandinavien.  

1.4 Material  

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig utav följande material. De flesta 

böckerna i detta ämne är skrivna från ett ”inifrån perspektiv”, det vill säga, av personer som i 

första hand driver en egen uppfattning kring sekularisering.  

Steve Bruce är professor i sociologi och chef för Sociologiska institutionen vid universitetet i 

Aberdeen. Han är en av världsledande sociologer inom religion och har publicerat 13 böcker och 

över 90 artiklar. I boken God is Dead skriver Bruce om vilka orsaker som är bidragande för 

sekulariseringens utveckling. De huvudsakliga bidragande orsakerna till sekulariseringen redogör 

jag för i min uppsats och där handlar det främst om monoteismen, individualismen och den 

protestantiska etiken.  
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José Casanova är en av världens främsta forskare inom religionssociologin. Han är professor för 

sociologi vid Georgetown University. Casanova har publicerat många verk i ett brett spektrum av 

globalisering, religion, sekularisering och religiös pluralism. I ett av hans mest kända verk, Public 

religion in the modern world (1994), skriver han om sekularisering som differentiering, såsom kyrkan 

och stat, nedgång av religiös tro och praktik, och sekularisering som religionens privatisering.  

Ola Sigurdsson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. I 

boken Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet och politik diskuterar författaren den politiska 

teologins återkomst och vilken roll religion spelar för moderna värden; frihet, tolerans och 

mänskliga rättigheter. Han ställer sig frågan i boken om religion och modernitet är varandras 

motsatser eller om moderniteten i själva verket vilar på religiösa förutsättningar.  

1.5 Tidigare forskning  

Är svenskarna världens mest sekulariserade folk? Varför har Sverige sekulariserats? Är Sverige 

sekulariserat? Dessa frågor svara Thurfjell David på i sin bok, Det gudlösa folket. Thurfjell 

undersöker svenskars inställning till religion och har tydliga kopplingar till det jag ska undersöka, 

andra generationens serbers inställning till religion i Sverige.  

Antaganden att religion har fått mindre inflytande på vår vardag är ett europeiskt sådant, förklarar 

Thurfjell. Sekulariseringshypotesen fungerar förvisso bra i Europa, och i synnerhet på de 

skandinaviska länderna men i USA verkar utvecklingen gå åt motsatt håll. Europa är ett undantag 

vad gäller sekularisering. Dessutom har det visat sig att inte heller Europa, inklusive Sverige, 

sekulariserats på det sätt många hade förväntat sig. Thurfjell förklarar istället i sin bok att en 

vanlig position idag är att beskriva det som händer med religion i Europa i termer av förändring 

snarare än försvinnande.  

En känd förklaring till kristendomens marginalisering i just det svenska samhället har att göra 

med den svenska välfärden och existentiella trygghet. Thurfjell menar att religiösa tankar och 

handlingar uppstår som en kompensation för olika brister i livet.9 När människor bland annat 

behandlas orättvist, blir sjuka eller lider av fattigdom ger religionen stabilitet, säkerhet och hopp 

om gottgörelse.10 Nationalkyrkans koppling till nationalistiska och patriotiska känslor är en annan 

betydelse som spelar in. I Sverige är de nationalistiska känslor inte lika påtagliga som det är i 

                                                           
9 Thurfjell, David – Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (2015), s.33 
10 Ibid, s.33 
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andra länder.11 Svenskarnas tämligen svala nationalism har, enligt Thurfjell, fått en negativ 

påverkan på lojaliteten till Svenska kyrkan.12  

Är Sverige sekulariserat? Den bild eller de erfarenhetsmässiga studier och analyser som gjorts 

angående svenskarnas förhållande till religion beror mycket på vilka sammanhang man väljer att 

förstå dessa. En första slutsats Thurfjell gör i sin bok, är att fältet är mer komplext än det kan 

verka vid första anblick. I det statistiska materialet finns det tillräckligt med underlag som kan 

tolkas som att religiositet helt klart är på utdöende i Sverige och samtidigt sådana som kan tolkas 

som att religiositeten förändras men knappt försvinner i vårt land.  

Annan tidigare forskning som jag fann lämplig för min uppsats var Minna Salminen-Karlssons 

bok Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop. Salminen- Karlsson är doktor i pedagogik och 

docent i sociologi. Hennes bok är intressant av den anledningen att, här fås kunskap om unga 

katolikers uppfattning om mötet med det sekulära Sverige. Det hör till ämnet integration och 

generationsskiften som är inom ramar för min studie.  

Salminen-Karlsson skriver att problemet för individen som skall integrera två moralsystem i sin 

person kan ses från olika perspektiv. Hur lyckas ett samhälle integrera personer som ger uttryck 

för en annan livsåskådning?  

Hon ställer sig även frågan om huruvida de svenska och katolska värderingarna är så olika och 

menar att det finns flera grundläggande normer i dagens Sverige som går i stick och stäv med vad 

den katolska kyrkan lär. I Sverige, som är det mest sekulariserade land i västvärlden,13 finns det en 

ovanligt liten förståelse för kyrkans moralregler.  

Den bristande kunskapen kring religion tycks också slå igenom när det diskuteras integration av 

invandrare i Sverige. Hur integrerar man i sin person och i sitt liv två olika världsuppfattningar 

och moralsystem? Svaret på denna huvudfråga i hennes bok är att i stora delar blir det inte lyckat.  

Det framgår tydligt att den unga gruppen katoliker har avvikelser i förhållande till omgivningen. 

Det gäller framförallt frågor om skilsmässa, abort och sex före äktenskap. Ungdomarna är inte 

segregerade på något sätt i sitt vardagsliv och det blir tydligt hur de söker sig till dem som delar 

                                                           
11 Ibid, s.34 
12 Ibid, s.35 
13 Salminen-Karlsson, Minna – Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop (2005), s.10 
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samma åsikt som de själva. Gemenskapen fungerar som bekräftande för det katolska 

normsystemet och det är ingenting unikt med att de söker sig till varandra.14  

I boken religiös förändring i norra Europa genomför Anders Bäckström, Ninna Edgardh Beckman 

och Per Pettersson en studie om religionens roll i det senmoderna samhället. Författarna 

analyserar religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige vid millenniumskiftet. De 

sociologiska perspektivet de anlägger tydliggör framväxten av ett senmodernt och globalt 

samhälle som präglas av avreglering av nationalstater, arbetsliv och ekonomier. Författarna 

förklarar att Sverige har gått från ett fattigt bondesamhälle till ett avancerat industrisamhälle. 

Sveriges moderna samhälle har en framväxt med ökad ekonomi, rationalitet, demokrati och 

kommunikationer. 

Denna process visar sig genom att den dominerande religiösa institutionen i Sverige successivt 

har marginaliserats från det offentliga livet och har specialiserats kring specifikt religiösa 

uppgifter. Kyrkans auktoritetsminsking har enligt studien bidragit till individuella trosåskådningar 

och världsbilder. Den moderna kulturen med individuell betoning har växt fram under senaste 

århundradet, inom vilken åtskillnad mellan en offentlig och privat samhällssfär blivit en 

avgörande punkt.15  

Deras rapport i boken visar att religion inte har spelat ut sin roll i det senmoderna samhället utan 

förändrat sig på ett sätt som tidigare forskning inte förutsett. I Sverige har människornas trosliv 

starkt privatiserats, samtidigt har religionen på ett överraskande sätt uppträtt på den offentliga 

arenan.  

Religionen har, enligt författarna, kommit på samma sätt som det moderna samhället för att 

stanna. Vårt moderna samhälle och religion kommer att finna nya former i ett framtida samhälle 

som inte regleras av exempelvis industrimoderna gränser.  Det nuvarande svenska samhället är 

som ett modernt tjänstesamhälle där modernitetens förutsättning omförhandlas och resultatet av 

omförhandlingar avgör den framtida utvecklingen.16 

                                                           
14 Ibid, s.45 
15 Bäckström Anders, Edgardh Beckman, Minna & Pettersson Per – Religiös förändring i norra Europa en studie av 
Sverige: "från statskyrka till fri folkkyrka" (2004), s.4 

16 Ibid, s.90 
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1.6 Disposition  

Uppsatsen har följande disposition: I bakgrunden diskuterar jag olika förståelser av begreppet 

sekularisering och ger en kortare presentation av den serbisk-ortodoxa kyrkans historia i Sverige 

då jag anser att det relevant att beskriva detta för att förstå vilken historisk utveckling kyrkan fått i 

detta postmoderna samhälle. Därefter går jag över till att under rubriken teori beskriva olika 

sekulariseringsteser.   

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsförklaring  

Sekularisering är både ett mångtydigt och omstritt begrepp och därför är det viktigt att klargöra 

hur de kommer att användas och inte användas här. Vissa forskare anser att religionen blivit allt 

mer marginaliserad, andra insisterar på att den har samma betydelse som den alltid haft. Några 

anser att den ökade andligheten blivit privatiserad och att den möjligen betyder något för 

människors personliga tillvaro, men att den knappast har någon samhällelig betydelse. Andra 

menar att människors religiösa engagemang har stor betydelse för vad som sker i samhället.17 

Benämningen "sekularisering" användes från början som beteckning på att föra över kyrklig 

egendom till staten.18 

De olika uppfattningar som vi har om religionens ställning i dagens samhälle knyter an till det 

som brukar kallas sekulariseringsteori. Pettersson Thorleif menar att grundbetydelsen i begreppet 

sekularisering är det som religiösa institutionerna själva haft förmågan att fatta beslut om och 

även haft stort inflytande över men som med tiden överförts till världsliga, så kallade sekulära, 

institutioner och makthavare.19  

Med andra ord betyder sekulariseringen att de religiösa institutionerna förlorat i förhållande till de 

sekulära, som exempelvis inflytande, egendom och makt. Enligt Pettersson kan man utgå från 

åtminstone två skilda former av sekularisering. Den första innebörden handlar om att de religiösa 

institutionerna får minskad betydelse för samhällslivet och att människors religiösa engagemang 

betyder allt mindre för deras uppfattningar i olika samhällsfrågor.20 Den andra innebörden 

                                                           
17 Pettersson, Thorleif (2008)”Sekularisering”. I I. Svanberg & D. Westerlund (red.) – Religion i Sverige., s.32 
18 Ibid, s.33 
19 Ibid, s.34  
20 Ibid, s.33 
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handlar om att allt färre är intresserade av att delta i kyrkliga och religiösa aktiviteter och att de 

religiösa institutionerna på så sätt förlorar i folklig förankring.21  

 

Thurfjell David definierar begreppet på följande vis: 

Själva ordet sekulär, från latinets saeculum, är ett begrepp hämtat från den kristna teologin. 

Ordet, som betyder generation eller sekel, blev den latinska översättningen av Nya Testamentets 

grekiska ord aion som användes för att beteckna idén om evighet. Uttrycket in saecula saecolorum 

brukar översättas till evigheters evighet på svenska och är känt från Uppenbarelseboken och 

flera andra av Nya Testamentets böcker, samt från den kristna liturgin där fraser i stil med 

Hans är härlighet i evigheters evighet är vanliga.22 

Redan inom tidiga kristna kontexter användes ordet saeculum som ett uttryck för världslig tid i 

kontrast till en gudomlig evighet bortom tiden. Användningen av ordet ska främst ha varit starkt 

förbunden med kristendomens livsförståelse. Dock ansågs den sekulära tiden inte vara skild från 

Gud, enligt de tidiga kristna kyrkofäderna. Gud var närvarande även i denna värld genom sin 

inkarnation, Jesus, och det fortsatta inflytandet bland de kristna samt genom Helige Anden.23  

Enligt den spansk-amerikanske sociologen José Casanova syftar sekulariseringsbegreppet på tre 

saker inom samhällsvetenskapen: att religionen rent generellt minskar i betydelse, att religionen 

försvinner från det offentliga rummet och att vissa samhällsområden (som ekonomin, 

vetenskapen och politiken) befrias från en direkt religiös kontroll.   

Även om sekularisering bara används för att beteckna religionens minskande betydelse, vilket är 

fallet i denna uppsats, kan det ändå syfta på en del olika saker: sjunkande aktivt deltagande i 

gudstjänsterna och att färre deltar i de religiösa ritualerna.  

Att det finns en tendens till vikande siffror på en av dessa punkter behöver inte innebära en 

tillbakagång på de andra: det går vara troende utan att regelbundet gå till kyrkan och det går att 

fortsätta vara formell i en kyrka trots att ens tro är förlorad.24  

 

                                                           
21 Ibid, s.33 
22 Thurfjell, David – Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (2015), s.50-51.  
23 Ibid, s. 51 
24 Joas, Hans – Tro som alternativ. Kristendomens framtidsutsikter (2012), s.24  
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2.2 Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige 

De första serberna kom till Sverige redan under andra världskriget. De var fångar som hade flytt 

från norska koncentrationsläger. Några av dem lyckades stanna kvar i Sverige även sedan krigets 

slut.25  

Efter kriget kom det flyktingar från tyska koncentrationsläger. De ville inte återvända till det 

kommunistiska Jugoslavien och valde därför att flytta till Sverige.  Under femtiotalet kom det 

även en viss grupp av serbiska flyktingar från Österrike och Italien.26 

Inflyttningen av serber till Sverige ägde huvudsakligen rum i samband med 

arbetskraftsinvandringen på 1960-talet och början av 1970-talet.27 Bara under året 1966 kom det 

ungefär 8000 serber till Sverige.  

Trots den stora invandringen stod religiösa serber utan serbiska präster i sina hemorter i Sverige.  

Det dröjde länge innan serbiska präster kom till Sverige och de första serbiska invandrarna fick ta 

sig till ryska eller grekiska ortodoxa kyrkor för gudstjänster och förrättningar.28   

De fick inte tag på någon lokal och istället var de tvungna att låna kapell från Svenska kyrkan. 

Under början av 80- talet fick de till och med vid något tillfälle ha gudstjänst i 

fritidsförvaltningens lokaler vid tunnelbanan i Stockholm.29  

Trots detta bevarade serberna ändå sina kyrkliga traditioner i diasporan. Diaspora, som på 

grekiska betyder utspridning, är en religiös folkgrupp som lever utanför sitt ursprungsområde i 

samhällen som domineras av en annan religion. I detta syfte handlar det om serbisk-ortodoxa 

                                                           
25 Lindberg, Erik – Sankt Savas kyrka (1983), s. 3 
26 Ibid, s. 3 
27 Sandberg, Elisabeth (2008) ”Serbisk-ortodoxa kyrkan”. I I. Svanberg & D. Westerlund (red.) – Religion i Sverige, 

s.135                                                                                                                     

28 Lindberg, Erik – Sankt Savas kyrka (1983), s. 3 
29 Ibid, s.4 
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kyrkans ungdomar i Sverige.30 Diaspora är ett ord laddat med hemlöshet, hemlängtan och 

främlingskap, men också med hopp om återförening och hemkomst. 

Den första prästen i den serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige var Christoffer Klasson, tidigare präst 

i Svenska kyrkan, som konverterade till den ortodoxa kyrkan. Han prästvigdes 1966 och fick året 

därpå uppgift av den dåvarande patriarken German i Belgrad att organisera det religiösa arbetet 

bland serberna i Sverige.  

Mellan åren 1967 och 1972 ansvarade Klasson för de serbiska ortodoxa i hela Sverige. Samtidigt 

behövde den serbisk-ortodoxa kyrkan egna präster. För att få det behövde serberna ha egna 

kyrkoförsamlingar.31  

Milan Matic från Västerås åtog sig detta ansvar att bilda den första serbiska ortodoxa 

församlingen i Sverige. Detta gjorde han i samråd med fader Zivota Mihailovic och tillsammans 

bildade de Heliga Nikolaus församling i Västerås, den 22 januari år 1972. Samma år blev fader 

Zivota Mihailovic den förste serbiske prästen i Sverige och hans verksamhetsområde omfattade 

alla serber i hela landet.32  

Kyrkan hade från början väldigt svårt att skaffa egna kyrkor och man fick oftast hyrdes gamla 

kyrkolokaler från svenska kyrkan. Men med tiden skulle det bli bättre.  

Snart bildades Sankt Kyrillos och Methodios församling (1972) i Malmö och dess ordförande 

blev Milorad Spasic. Följt av detta bildades Sankt Sava församling (1973) i Stockholm där fader 

Zivota Mihailovic flyttade till och blev kyrkoherde.  

Senare tillkom en ny kyrka av Sankt Sava i Stockholm, Sankt Basilius den store i Helsingborg, 

Heliga Guds Moders Födelse i Byarum, Helige Georgios församling i Olofström samt Heliga 

Paraskeva i Halmstad.  

Med fader Methodius Lazic ́ ankomst år 1976 tog det kyrkliga livet i Skandinavien en ny fart. Den 

1 juni år 1977 firades den Gudomliga liturgin för första gången på serbiska i Köpenhamn och året 

därpå firades liturgin för första gången även i Norge.33 

                                                           
30 Nationalencyklopedin  
31 Lindberg, Erik – Sankt Savas kyrka (1983), s. 3 
32 Ibid, s.3 
33 Lazic, Methodius – Serbisk ortodoxa kyrkan i Sverige (1994), s. 2  
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Under 1980- talet höll sig medlemssiffran rätt stabil men i och med inbördeskriget i Jugoslavien 

på 90-talet kom det nya grupper ortodoxa serber till Sverige. Mellan åren 1989- 1994 ökande 

antalet medlemmar i kyrkan väsentligt, från 22 000 till drygt 30 000.34  

Under den första perioden var alla församlingar under det serbiska stiftet för Västeuropa. Detta 

stift kom att upprättas 1990 för Storbritannien och Skandinavien, vars biskop är Dositej Motika.35 

Han vigdes till biskop i Sverige 1990, men installerad 1992 i samband med att den nya 

biskopskyrkan i Enskede blev färdig.  

Ett andligt centrum för de omkring 200 000 medlemmar som hör till detta biskopsdöme finns i 

Smedjeryd i Våxtorp, utanför Örkelljunga, i södra Halland. Där finns, förutom biskopsbostad, en 

kyrka samt nunnekloster Guds moders beskydd.36 

Den serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige bedriver diakonal verksamhet bland utsatta grupper och 

trosupplärning och kulturell uppfostran bland barn och unga.  

3. Teori 

Det är framförallt tre delar som har varit starkt bidragande till ökad sekularisering och dessa saker 

framhåller jag som sekulariseringsteoriernas kärna: sekularisering som differentiering, nedgång av 

religiös tro och praktik samt sekularisering som religionens privatisering.  

3.1 Sekularisering som differentiering 

Vad innebär sekularisering som differentiering? Enkelt förklarat handlar differentiering om 

samhällets befriande från kyrkans auktoritära roll men även ökad pluralism inom 

religionsområdet.  

Anledning till att tesen om att moderniseringsprocessen skulle gå hand i hand med minskande 

religiositet har verkat trovärdigt eftersom detta verkar ha varit fallet i just Europa. Om 

modernisering inte sker i samma mönster som i Europa finns det ingen anledning till att 

religiositeten måste avta i andra delar av världen som genomgår samma moderniseringsprocess.37  

                                                           
34 Arentzen, Thomas – Ortodoxa och Österländska kyrkor i Sverige (2003), s. 91 
35 Ibid, s. 91 
36 Berntsson, Martin – ”De ortodoxa kyrkorna i Sverige”. Andersson Daniel & Åke Sander (red.) Det mångreligiösa 
Sverige (2015), s.377 
37 Casanova, José – Public religion in the modern world (1994), s.38 
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Reformationen, nationalstaternas framväxt, den kapitalistiska ekonomin och den vetenskapliga 

revolutionen – alla utgör de delar av den historiska process som resulterar i den differentiering av 

funktionerna i det moderna samhället som också inneburit att religion blivit en avskild sektor av 

människans liv.38  

José Casanova menar att det moderna samhället i väst med dess byråkrati och moderna vetenskap 

agerar som att Gud inte existerar. Religionen har blivit bortknuffad från den moderna staten och 

dess kapitalism.39  

Thurfjell förklarar att om vi ser rättstillämpningen ur ett historiskt perspektiv, är Sveriges 

sekularisering en konsekvent och påtaglig utveckling sedan ett och ett halvt århundrade tillbaks. 

Det har dock inte alltid varit tillåtet för varje enskild varelse att välja ett eget svar på de eviga 

frågorna. Oftast har religionen varit bestämd från början av de styrande i samhället. Den nyfödda 

människan har tidigare automatiskt fått gå in i det religiösa systemet som samhället bestämt. 1949 

fick man trosfrid i Sverige men det innebar inte att människan fick uttala sig som den ville om 

religionen. Från 1970 slutade även lagen om trosfrid att gälla i Sverige och med hänsyn därtill 

finns ingen särskild lagstiftning för just religiösa kränkningar.40  

Landets sekularisering kan ses på den organiserade religionstillhörigheten. Folkets lojalitet mot 

statskyrkan bör förstås som ett uttryck för en nationell identitet. De nationella kyrkorna har 

utgjort de starkaste länkarna till den egna historien, kulturen och traditionen för dessa folk. Den 

religiösa identiteten i Sverige karaktäriseras till befolkningens relation till sin nationella kyrka 

utifrån verben tro och tillhöra. Svenskarna tillhör medlemskapsmässigt utan att tro.41 

Differentieringstesen pekar på det faktum att ingen religiös rörelse, alldeles oavsett dess egna 

anspråk, har någon form av ledande ställning eller social auktoritet i det europeiska samhället. Det 

innebär att det inte är de religiösa rörelserna själva som sätter dagordningen ens för vilka frågor 

som allmänt anses vara religiöst relevanta. Att vara religiös är ingen självklarhet eller möjligtvis 

nödvändighet utan ett personligt val. 

3.2 Nedgång av religiös tro och praktik  

Har religiositeten avtagit? Frågar man svenskarna om de möjligtvis tror på att Gud finns, svarar 

endast 23 procent ja.42 Men samtidigt bör det läggas till att den stora större delen av Sveriges 

                                                           
38 Ibid, s.21 
39 Ibid, s.22 
40 Thurfjell, David – Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (2015), s. 20 
41 Ibid, s. 22 
42 Ibid, s.20 
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befolkning är medlemmar i något samfund. Det är tveksamt om människor i Sverige, egentligen 

är mindre religiösa nu än förut. Kanske är de i stället religiösa men på ett annat sätt än vad vi är 

vana vid.43   

En sak som har visat sig vara avtagande är den regelbundna religionsutövningen inom ramen för 

de traditionella religiösa institutionerna. Denna tendens behöver dock inte medföra att den 

enskilda människan övergivit all slags religion. De religiösa institutionernas nedgång har inneburit 

en större frihet för den enskilde att experimentera och uppfinna sitt eget slag av religion.44  

Skillnaden mellan traditionell och samtida religioner kan förklaras på flera olika sätt som att 

exempelvis andlighet har ersatt religion, men innebörden är densamma:  

”Den europeiska människans religiositet hör till det privata snarare än det institutionella.”45 

Tillhörigheten till kyrkan kan motiveras på ett flertal olika sätt och behöver inte alls hänga 

samman med någon form av traditionell kristen tro, som den exempelvis definieras av kyrkan 

själv. Det blir istället ett enkelt antagande; kyrkan används för sina egna religiösa eller kulturella 

syften även om dessa ibland kan stå i motsättning till vad kyrkan själv förkunnar.  

När samhället moderniseras separeras funktioner som tidigare hållits samman för att istället bilda 

mindre och mer specialiserade institutioner. I denna process upplöses de tidigare självklara 

banden mellan till exempel familjebildande och sexualitet, eller mellan trosföreställningar och 

samhällsorganisation. I Sverige innebär denna utveckling att den kristna kyrkan, som tidigare haft 

funktionen att föra samman dessa aspekter, förlorat sitt inflytande över samhället och som ett 

resultat av detta kommer individer inte längre att behöva religionen eller ställa sig bakom dess 

trosföreställningar på samma sätt som tidigare.  

Det finns en mätbar indikation i graden av deltagande i religiösa livsriter. De senaste decennierna 

visar på en stadig nedgång i fråga om dop- och konfirmationsfrekvens samt vad gäller 

kyrkobesöken i Sverige.46 Svenskarnas kyrksamhet är mycket låg, men detta är inte så nytt som 

man skulle kunna tro. Det stora flertalet svenskars relation till samfund är därför i fråga om 

praktik mer lik den situation som rådde för hundra år sedan än vad föreställningen om en 

långtgående sekularisering ger vid handen. 

                                                           
43 Ibid, s.29 
44 Ibid, s. 35 
45 Sigurdson, Ola – Det postsekulära tillståndet (2003), s. 31 
46 Thurfjell, David – Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religionen (2015), s. 28 
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Om en aktiv religiös person definieras som en person som ber regelbundet, deltar i organiserad 

religionsutövning minst en gång i veckan eller som betraktar sig själv mycket religiös, finner vi att 

endast tjugo procent av svenskarna möjligtvis kan anses som sådana.47   

Svenskarna uttrycker skeptisk attityd mot religion i allmänhet. Det är kris för de 

institutionaliserade religiösa organisationerna eftersom det finns betalande medlemmar som utan 

att, i fråga om tro, praktik eller självbild anses vara religiösa.48    

3.3 Sekularisering som privatisering 

Sekularisering är ett socialt tillstånd som utmärks genom religionens minskande betydelse och 

plats i samhället. Detta stärks också genom Bruce tes som förklarar att nedgången av det sociala 

tillståndet medför också att religiösa institutioner tappar makt i samhället, dessutom minskar 

människans tro och deltagande i religiösa riter. Människan går mot ett alltmer individualistiskt 

och relativistiskt samhälle.49   

Om de nya religiösa institutionerna förlorat stora delar av sin sociala auktoritet under 

moderniteten, minskar också den sociala självklarheten i att den enskilda människans religiösa 

frågeställningar skall formuleras i enlighet med de etablerade religiösa institutionerna. Med andra 

ord betyder detta att människors religiositet lösgörs från de religiösa institutionerna.  

Som ett exempel måste inte konsekvensen för den enskilde bli vad den kristna kyrkan har att säga 

- om livet blir meningslöst, utan den enskilda varelsen har ett friare förhållande till kyrkan och 

kan plocka ut vad den behöver till sitt eget personliga livsåskådningsbygge.50 

Människans osäkra existens som även finns i moderniteten, ger upphov till specifikt moderna 

former av religion. Vad som då blir allt mer otydligt är, som tidigare nämnt, individens koppling 

till en specifik religiös gemenskap.  

Den religiösa tillvaron blir inte möjlig för människan om inte tron förs vidare i arv och tas upp av 

nya generationer. Om inte den traditionella förmedlingen förs vidare blir människan och 

samhället sekulärt och behovet av religiösa institutioner dör därmed ut. Ökad individualism och 

protestantism hotar att underminera den religiösa kulturen som finns i landet.51  

                                                           
47 Ibid, s.28 
48 Ibid, s.29 
49 Bruce, Steve – God is dead. Secularization in the west. 2002, s.5ff  
50 Ibid, s.8 
51 Ibid, s.7 
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Med andra ord utgör individualismen det största hotet mot gemenskapen och tron som kyrkan 

byggt sin existens på. Konsekvensen av människors sekulära socialisering blir att antalet religiösa 

minskar och samtidigt privatiseras. Religionen blir en fritidssysselsättning istället för en 

nödvändighet eller någonting påtvingat. Människan får en friare och mer avslappnad roll 

gentemot religionen.52   

Sekularisering handlar inte om minskning av religiositeten som sådan utan snarare om att den 

enskilde individen inte förhåller sig till det kollektiva.53 Detta är en väsentlig förändring av 

religiositeten eftersom själva trosakten individualiseras. Det är inte längre de religiösa 

institutionerna som genererar en religiös tro utan individens egna beslut att tro som genererar 

institutionerna. Här är nämligen förståelsen av sekularisering som privatisering.  

Särskilt när den inre tro fördelaktigt kontrasterats mot yttre trohet mot kyrkliga bekännelser, 

liturgier och byggnader har de religiösa traditionerna själva bidragit till privatiseringen. Religionen 

och andligheten blir vad man själv väljer att göra den till, inte något som denne föds in eller för 

den delen ansvarar för och som den ska axla.  

Att tala om det postsekulära handlar inte om att vi nu befinner oss i en tid efter det sekulära, 

alltså åter i en religiös samtid. Den handlar snarare om att kartlägga en situation som varken är 

entydigt religiös eller entydigt sekulär, utan där sekulariseringsprocesser och av- 

sekulariseringsprocesser pågår under en och samma gång. Postsekulära tillståndet innebär, om vi 

ser till sekulariseringstesen, framför allt en förändrad självförståelse. Moderniseringen innebär 

inte nödvändigtvis att religionen försvinner utan att det finns en pluralism, dvs. många olika sätt 

att leva på.  

3.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis återanknyter dessa tre delar uppsatsens syfte, att undersöka huruvida serbisk-

ortodoxa prästers svar stämmer överens med ovannämnda sekulariseringstendenser. Det är 

utifrån dessa tre kännetecken som jag kommer ställa informanternas svar mot och jämföra om de 

stämmer överens med varandra.  

Sekularisering som differentiering innebär sammanfattningsvis att ingen religiös rörelse har någon 

form av ledande ställning eller auktoritet i exempelvis det svenska samhället. Det innebär att det 

inte är de religiösa rörelserna själva som sätter dagordningen ens för vilka frågor som generellt 

                                                           
52 Casanova, José – Public religion in the modern world (1994) 
53 Ibid, s.40 
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anses vara religiöst relevanta. Att vara religiös är ingen självklarhet eller möjligtvis nödvändighet 

utan ett personligt val. Att religiösa institutioner tappar makt i samhället kan till exempel innebära 

att de serbiska ungdomarna går mot en allt mer individualistisk livshållning.  

Nedgång av religiös tro och praktik innebär avtagande från den regelbundna religionsutövningen 

inom ramen för de traditionella religiösa institutionerna. Tillhörigheten till kyrkan behöver inte 

hänga samman med någon form av traditionell kristen tro, vilket innebär att kyrkan används för 

ens egna religiösa eller kulturella syften. De senaste decennierna visar på en stadig nedgång i fråga 

om dop- och konfirmationsfrekvens samt vad gäller kyrkobesöken i Sverige.  

Sekularisering som privatisering innebär sammanfattningsvis att den enskilde individen inte 

förhåller sig till det kollektiva. Själva trosakten individualiseras och det är inte längre de religiösa 

institutionerna som genererar en religiös tro utan individens egna beslut att tro som genererar 

institutionerna. Här är nämligen förståelsen av sekularisering som privatisering.  

4. Resultat  
I resultatet nedan presenteras prästernas och biskopens svar på intervjufrågorna. Frågorna är 

ställda utifrån informanternas perspektiv om serbisk-ortodox tro.  

4.1 Hur upplever du att unga serber idag förhåller sig till sin religion?  

I mina intervjuer har jag valt att ställa denna fråga först. Vad som tycks upplevas bland mina 

respondenter är att de unga serberna inte förhåller sig till ortodoxin. De är inte praktiskt 

deltagande eller närvarande vid gudstjänsterna eller högtiderna. Utövandet av religionen, är enligt 

mina informanter, inte i den mängd som den ska vara särskilt inte med tanke på kyrkans 

medlemsantal och det antalet serber som beräknas vara i Sverige. Det är svårt för prästerna och 

biskopen att tala procentuellt om hur många unga serber som förhåller sig till ortodoxin men 

Lazić Metodije, som är präst i Helsingborg, berättar att det ungefär är 10-20 procent av de 

serbiska ungdomarna som starkt förhåller sig till sin religion.  

Erfarenheten bland prästerna är att den serbiska kyrkan har ett stort missionsfält gentemot sina 

unga. Flertalet av prästerna anser att de behöver använda ett språk som förstås av ungdomarna. 

Upplevelsen bland dem själva är att de inte riktigt har ungdomarna med sig och att kyrkan har 

mycket att göra för att klara den missionsutmaningen.  

Biskopen Dositej förklarar att tron och förhållandet till religionen bevaras genom det arv vi får av 

våra föräldrar. Kyrkan är delaktig för ungdomarnas framtid men det är ändå upp till individen 

beslut att välja sin egen väg i livet. Samtidigt, menar biskopen, är det viktigt att vara medveten om 
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att friheten inte ska användas på fel sätt och citerar i sammanhanget Paulus uttryck i 1 Kor 10:23: 

”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt bygger inte upp”.54 Biskopen 

förklarar att han litar på dagens serbiska ungdomar och tror att de kommer ta stort ansvar för det 

religiösa livet.  

 

4.2 Märks en sekulariserad tendens eller söker de tvärtom sina rötter?  

Gemensamt för samtliga informanter är att de upplever serbiska ungdomarna som en 

sekulariserad grupp. De menar att Sverige är ett sekulärt land vilket har påverkat även 

ungdomarna.  Biskopen Dositej förklarar att sekulariseringen finns här bland serbiska ungdomar 

men menar att när människan i grunden har tro, då finns det ingen anledning över att vara rädd 

för sekulariseringen. Detta understryks också särskilt av Gardovic ́ Arsenije, som är präst i 

Stockholm. Han berättar att den sekulariserade tendensen finns bland de serbiska ungdomarna 

men att den även finns bland äldre människor vilket också märks i moderniseringens betydelse 

och syftar till Sveriges välfärd. Han betonar att sekulariseringen är påtaglig bland människor i 

nästan hela Västeuropa. Jakšic ́, som är präst i Linköping, förklarar att ungdomsförbunden har ett 

stort ansvar men samtidigt är de baserade på det kulturella och inte det andliga och religiösa. De 

serbiska ungdomsförbunden som aktivt engagerar sig för kulturella aktiviteter har starka 

kopplingar till de nationella klubbarna som finns runtom i Sverige. Kyrkan måste dock skiljas från 

de nationella klubbarna. Han avser de serbiska föreningarna eller riksförbunden, såsom de 

serbiska ungdomsförbunden. Det är, enligt Jakšic ́, väldigt bra med samarbete mellan lokala 

serbisk-ortodoxa församlingar och föreningar. Han menar heller inte att kyrkoförsamlingarna är i 

någon slags ohelig allians med dessa, som borde brytas, åtminstone inte i Sverige. Vad Jakšic ́ 

menar är att kyrkan inte får överta rollen av etnisk förening och gemenskap, då det direkt 

motsäger kyrkans uppdrag: att på en och samma plats samla mångfalden runt den Ende, d.v.s. 

Kristus. Ett eventuellt framtida serbisk-ortodoxt ungdomsförbund behöver ha sin tydliga profil i 

frågor som rör Ortodoxa kyrkans tro, liv och enhet, inte i bevarandet av ett folks språk, folklore 

och historia. Han tycker dessutom, att de ortodoxa kyrkorna i Sverige snarare skulle ha ett 

gemensamt ungdomsförbund (som romersk katolska), inte var och en sitt eget, grundat på etnisk 

tillhörighet. Hur naturligt det än tycks att de ortodoxa grekerna, ryssarna, serberna ska samlas i 

homogena etniska, språkliga och kulturella gemenskaper, motsäger detta kyrkans egentliga väsen, 

förklarar han. En f.d. dekan för teologiska fakulteten i Belgrad sade vid en internationell 

                                                           
54 Alla bibelcitat på svenska har tagits från Bibel 2000 
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konferens, mycket vist och tänkvärt till Jakšić: ”För mig som ortodox kristen är det lika relevant 

att jag har bruna eller blå ögon, som att jag är serb eller grek!”. Gardovic ́ förklarar även han att 

det finns en tendens bland serbiska ungdomarna att de är mer kopplade till det kulturella och 

etniska snarare än det ortodoxa.  

De allra flesta som kommer till kyrkan i Sverige har aldrig tidigare gjort det i sitt tidigare hemland. 

De kommer av olika skäl, som språk och kulturell samhörighet. För att de serbiska ungdomarna 

skall bli bejakande mot sitt eventuella ortodoxa arv blir det av stor vikt för den serbisk-ortodoxa 

kyrkan att utbilda ungdomar som både födda och uppfostrade i Sverige.  

Upplevelsen av att de märks en sekulariserad tendens beror på flera saker. Lazic ́ som är präst i 

Helsingborg, menar att upplevelsen av den sekulariserande tendensen beror på bland annat 

följande: 

Det är viktigt att vi i Sverige i dag utbildar teologer som kan det svenska språket. I dag hör 

vi allt fler ungdomar som kommer till vår serbiska kyrka och använder det svenska språket 

trots att gudstjänsten är på hemlandets språk. Det är viktigt att vi jobbar med 

ungdomarna och visar dem vår andlighet och kultur. Det hade varit bra om de under 

exempelvis fritiden hade fått tillfälle i akt att lära sig mer om den ortodoxa tron -

ungdomarna hade de troligtvis respekterat mer den ortodoxa kyrkan och sina rötter då. Vi 

måste komma dem närmare och som Kristus sa: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra 

dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike 

som ett barn kommer aldrig dit in. 

Enligt Lazic ́ och Jakšic ́ är barn som växer upp i Sverige och använder svenska som sitt 

förstaspråk, mer bekanta med den svenska kulturen än hemlandets. Vissa av de serbiska 

ungdomarna talar inte föräldrarnas hemspråk, vilket gör att de får problem att förstå 

gudstjänsten, predikan och det som läses i Evangeliet. Med andra ord får de problem med att 

tillägna sig sin egen tro och vilket är en av anledningarna till att det märks en sekulariserad 

tendens bland andra generationens serber i Sverige, förklarar Jakšic ́.  

4.3 Vilken betydelse har den serbisk-ortodoxa kyrkan för den serbiska 

gemenskapen i Sverige?  

Samtliga informanter håller tydligt med om att betydelsen den serbisk-ortodoxa kyrkan har för 

den serbiska gemenskapen i Sverige är väldigt viktig. Den är främst andligt spirituellt bevarade 

och inte minst betydelsefull för det egna folket.  För många betyder den mycket eftersom den 
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uttrycker den ortodoxa tron på ens egna språk och de egna kulturella ramarna. Biskopen Dositej 

hävdar att kyrkans gemenskap är viktig för de som vill förvalta arvet efter sina förfäder och 

föräldrar. Där har kyrkan en viktig närvaro. Genom kyrkans närvaro är det redan ett slags garanti 

på att det är något de serbiska ungdomarna behöver. Men även kyrkan behöver dem, förklarar 

biskopen. Om de inte skulle känna detta behov så skulle de inte visa upp sig i kyrkan, ta del i 

gudstjänsten och i andra aktiviteter, menar han. Biskopen förklarar att människor är här för att 

leva tillsammans istället för bredvid varandra. Jakšić förklarar att även om de första som kom till 

Sverige på 60 och 70-talet är ganska sekulariserade så finns det ändå en grund i den diasporan, 

alltså den migration i Sverige som gör den ortodoxa kyrkan för första gången ganska synlig här. 

Om än oftast ganska urarva sin kyrkotradition, tog ändå delar av arbetskraftsinvandringen på 

1960- och 70-talet med sig fragment av sin ortodoxa spiritualitet. Kyrkan skickade ut präster och 

de första församlingarna grundades. Dittills har det, i princip, bara funnits en tämligen anonym 

rysk-ortodox och en estnisk-ortodox församling i Stockholm. Nu började ortodoxa kyrkor synas 

även i andra större städer, och den ortodoxa spiritualiteten faktiskt oanat påverka även 

härvarande protestantiska kyrkor, som bland annat började bruka ikoner och ljuständning. Fader 

Jakšic ́ Zivko vill dock påstå att till den stora majoriteten av den ortodoxa gruppen av serber (och 

andra i Sverige) fortfarande är tämligen okunnig i frågor om sin kyrkas tro och liv. Fortfarande 

dominerar en kyrko- och Gudssyn som mer baseras på vidskepelse och folktro än Kyrkans skrift, 

tradition, patristik. Han finner det säkert provocerande om han går vidare och hävdar att det 

omfattar även alltför många präster, men det är, dessvärre, från hans perspektiv den sorgliga 

realiteten. För att åter beröra förra frågan: Fortfarande uppfattar majoriteten sin stora 

samhörighet med ett etnos (t.ex. det serbiska folket) än Kyrkans världsvida (oekumene) och katolska 

gemenskap. Gardovic ́ förklarar att kyrkans gemenskap är ytterst viktig då den förenar människor 

och tar oss tillbaks till den enlighet kyrkan en gång hade. Hans erfarenhet är att många greker, 

ryssar och serber söker sig till samma kyrka och det visar vilken betydelse som kyrkan har 

gentemot sina medlemmar men också andra ortodoxa.  

4.4 Har sekularisering förändrats genom tid från det att du började 

arbeta till hur det ser ut idag?    

Den här frågan har kommit att skilja sig mest främst på grund av olika längd av erfarenhet från 

kyrkan. Både Jakšic ́ och Lazić förklarar att deras upplevelse är att sekulariseringen har förändrats 

bland det serbiska folket. När Jakšic ́ kom till Sverige så kom han från ett väldigt sekulariserat 

land, Jugoslavien, till ett land där den sekulariserade tendensen var påtaglig. Han kom till Sverige 

mot slutet av 60-talet precis i den vevan som morgonbönen upphörde i skolan. Religionen 
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frikopplades från det offentliga rummet. Hans upplevelse är att mångfalden i Sverige både är 

nyttigt och bra, för vi måste ha ett sekulärt samhälle som är neutralt, där människor kan möta 

varandra på en neutral arena. Några samfund har en viss stark spirituell profil och på det sättet 

gentemot ungdomarna. Han förklarar att det i Sverige har kommit en ny våg av folk från forna 

Jugoslavien som möjligtvis omfattas av en typ andlig väckelse som kom i tid med Jugoslaviens 

fall. Det innebar att kyrkan fick större möjligheter att agera. Samtidigt tror han att det förde med 

sig en väldigt stark nationalism som gick hand i hand med kyrkan och att det ibland är svårt att 

urskilja huruvida längtan efter den serbiska identiteten är starkare än den religiösa. Det är att gå 

för långt att säga att det andliga är ett svepskäl för att söka de nationella rötterna. Jakšić tror att 

kyrkan har kommit till en situation där den etniska bakgrunden börjar kvitta, då man lika gärna 

kan tillhöra den svenskspråkiga eller ryskortodoxa kyrkan. Spiritualiteten är viktigt och det 

ortodoxa blir det som är i förgrunden. Vidare förklarar Jakšic ́ att den serbisk-ortodoxa kyrkan har 

fått ett tillflöde av människor från Jugoslavien som har vänt sig till kyrkan, vilket har betytt 

mycket för utvecklingen av den ortodoxa kyrkan i Sverige. Eftersom de första som kom till 

Sverige var tämligen sekulariserade så tror Jakšic ́ att den nya vågen betydde att kyrkan fick nya 

människor som ville engagera sig. Det bör påpekas här att den nya vågen av serber som kom till 

Sverige på 90-talet är den första generationens invandrare och de som fortfarande försöker 

förhålla sig starkt till nationaliteten och kyrkan.  

Lazić förklarar att på 70-talet var det många Jugoslaver som ville komma till kyrkan men som inte 

vågade på grund av kommunismen. Kommunismens påverkan var stor bland folket även här i 

Sverige men han upplever att ungdomarna idag är mer sekulariserade än vad de som kom hit var. 

Idag har man friheten och möjligheten att ta sig till kyrkan men ändå kommer inte många av dem 

till kyrkan. Serberna som kom under 70-talet hade viljan att komma till kyrkan men var 

fortfarande rädda och det var de som påverkade dem. Många som gick till kyrkan här i Sverige 

kunde bli förhörda av polisen i Jugoslavien om varför de hade besökt kyrkan så ofta.  

Biskopen Dositej säger att sekulariseringen finns bland serbiska ungdomar men att kyrkan också 

har dem som söker sig till tron. Han har nu varit här i 25 år och förlorar inte det minsta 

förtroendet på de serbiska ungdomarna. De har till och med varit bra förebilder många gånger 

för föräldrarna och vuxna människor. I Serbien införde man religiös utbildning för 10-15 år 

sedan och det händer numera ofta att ungdomarna lär sina föräldrar om religionen. Biskopen 

förklarar vidare att den serbisk-ortodoxa kyrkan har många sådana exemplariska ungdomar här 

och han skulle kunna nämna någon från varje församling. De är exemplariska i sitt förbund med 

kyrkan och många gånger även förebilder för honom själv, prästerna och deras föräldrar.  
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Gardovic ́ Arsenije förklarar att sekulariseringen förändras över tid. Han upplever att människor 

gradvis söker sig till kyrkan. Med detta sagt menar Gardovic ́ att ungdomarna, liksom dem vuxna, 

på olika sätt och perioder förhåller sig till sin religion. I sitt svar på denna fråga uttrycker han 

även stor glädje när han idag ser att ungdomar söker sig till kyrkan. Han berättar också i intervjun 

att dem serbiska ungdomarna måste bevara den serbisk-ortodoxa kyrkan eftersom den ger 

ungdomarna en grund till tron och ett stort steg mot kyrkan.  

4.5 Hur förhåller sig den andra generationens serber religiösa aktivitet 

i förhållningssätt till föräldragenerationen?  

Både biskopen Dositej och Lazić upplever det som svårt att veta och förklara egentligen om de är 

mer eller mindre religiösa. Biskopen upplever den andra generationens serber som mer aktiva och 

mer närvarande eftersom de har en äldre generation som sakta går mot de sista dagarna i livet. 

Den första generationen av serberna har inte längre den styrkan som krävs i den religiösa 

aktiviteten men sett till andra sidan har kyrkan en ny generation som ersätter den första. 

Upplevelsen av Biskopen är att kyrkan fortskrider och utvecklas vilket innebär att det finns ett 

behov av den religiösa aktiviteten bland de unga serberna idag. Dositej nämner församlingen i 

Halmstad som ett exempel där de har en ny präst som har engagerat en hel del ungdomar. Där 

har man etablerat ungdomsmöten på en hög nivå och de visar att våra ungdomar tillsammans 

kommer att arbeta för att bevara sin religion, tradition, kultur och sed.  

Från Jakšic ́ perspektiv kan han inte se att den yngre generationen generellt skulle vara religiöst 

mer aktiva än sina föräldrar. Han tror inte att serbisk-ortodoxa kyrkan, liksom ett flertal andra 

ortodoxa systerkyrkor riktigt hängt med när det gäller att nå den yngre generationen. Det är 

fortfarande alltför mycket nationalism och moralism, och alltför litet levande evangelium. Det 

tycks som om många serbiska kyrkor börjat tappa sin trovärdighet bland annat hos unga 

generationer. De när fortfarande en villfaren, romantiserad och idealiserad bild av en rural och 

patriarkalisk kyrka från förmodern tid. Samtida frågor och utmaningar, sådant den samtida unga 

människan brottas med, tas sällan på allvar, avvisas eller görs till icke-frågor. Gardovic ́ Arsenije 

förklarar, liksom Jakšić, att den yngre generationen inte är mer religiöst aktiva än sina föräldrar. 

De serbiska ungdomarna har en svårare situation, enligt Gardović, att upprätthålla tron och aktivt 

delta i kyrkan. Han förklarar att många av de serbiska ungdomarna idag både studerar och 

arbetar.  
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5. Diskussion  

Hur ska vi då, utifrån sekulariseringsteorierna, förstå det resultat som framkommit i mina 

intervjuer? Ett av de utmärkande dragen för sekulariseringen, såsom jag beskrev den, var det 

stora avtagandet till den regelbundna religionsutövningen. Detta fenomen blir tydligt i flera av 

mina informanters uppfattning när de förklarar att utövandet av religionen inte är i den mängd 

den skall vara. Denna tendens behöver dock inte medföra att ungdomarna övergivit ortodoxin 

eftersom det kan innebära en större frihet för den enskilde att ta sitt eget slag av religion.  

När det gäller serbiska ungdomars religionssituation tycks det rimligt att tala om en kris för den 

serbisk-ortodoxa kyrkan men som för den sakens skull inte måste generera en kris för ortodoxin i 

allmänhet. Det är relationen till den religiösa institutionen som snarare har förändrats än den 

religiösa föreställningen i allmänhet.  

Sekulariseringen medför också att religiösa institutioner tappar makt i samhället och att 

människans tro och deltagande i religiösa riter minskar. Detta innebär utifrån 

sekulariseringsteorin, såsom jag förstår den, att de serbiska ungdomarna går mot en allt mer 

individualistisk livshållning. Det finns en djupt förankrad individuell frihet på trosområdet bland 

de unga serberna men de har inte stark anknytning till en kollektiv gemenskap.  

Det religiösa landskapet i Sverige präglas av pluralism, och privatreligiositet är ett tydligt uttryck 

för den mångfald och variation som står att finna på den religiösa sidan. Det finns anledning att 

tro att gruppen privatreligiösa kommer att växa i takt med att yngre generationer med svag kyrklig 

förankring växer upp. Detta tycks vara fallet som just råder bland de serbiska ungdomarna.   

Om inte den traditionella förmedlingen förs vidare blir människan och samhället sekulärt och 

behovet av religiösa institutioner dör därmed ut. Den ökade individualismen hotar att 

underminera serbernas religiösa kultur. Det är av yttersta vikt att tron, det praktiska utövandet 

och förhållandet till religion förs vidare i arv och tas upp av nya generationer menar Biskopen 

Dositej.  

Samtliga informanter upplever de serbiska ungdomarna som en sekulariserad grupp och Lazić 

menar att Sverige är ett sekulärt land som har påverkat de serbiska ungdomarna. Iakttagelsen 

ligger i linje med den beskrivning av sekularisering som jag anförde ovan och som betonade de 

religiösa institutionernas minskade betydelse i moderniteten. Den enskilda människan måste inte 

lyssna till vad den kristna kyrkan har att säga vid svåra livssituationer utan att individen har ett 

friare förhållande till kyrkan och kan plocka ut vad den behöver till sitt eget personliga 
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livsåskådningsbygge. Enligt Lazić och Jakšic ́ är barn som växer upp i Sverige och använder 

svenska som sitt förstaspråk, mer bekanta med den svenska kulturen än hemlandets. Detta 

speglar återigen en bild av att den serbiska kulturen inte förts vidare i arv till andra och tredje 

generationens serber i Sverige.  

Mina informanter är emellertid eniga kring att den serbisk-ortodoxa kyrkan trots allt har en 

fortsatt stor betydelse för den serbiska gemenskapen i Sverige. Den uttrycker den ortodoxa tron 

på egna språket och de egna kulturella ramarna. Den är andligt spirituellt bevarade. Det är en 

plats för de som vill förvalta arvet från förfäderna och föräldrarna uttrycker Biskopen Dositej. 

Kyrkans närvaro är en garanti på att det är något de serbiska ungdomarna behöver.  

Frågan är om kyrkan verkligen betyder mycket för den serbiska gemenskapen eller om det är ett 

uttryck för deras egen önskan? Att den borde vara viktig i människors liv, just för att stärka 

samhörigheten? Individualismen verkar vara ett stort hot mot gemenskapen och tron som 

serbisk-ortodoxa kyrkan byggt sin existens på men är samtidigt något som för in dem i den 

svenska kulturella gemenskapen som i stor utsträckning är just individualistisk. Individualismen 

motsvarar därför i sig en kultur som eventuellt verkar negativt på traditionella religiösa och 

kollektiva sammanhang. Människors sekulära socialisering bidrar till att antalet religiösa minskar 

och privatiseras.  

Till skillnad från ortodoxa prästernas svar, förklarar biskopen Dositej att om de serbiska 

ungdomarna inte skulle känna kyrkans behov skulle de aldrig visat upp sig i kyrkan, tagit del av 

gudstjänsten och i andra aktiviteter. Kyrkan är något som ungdomarna behöver men även kyrkan 

behöver dem, förklarar biskopen. Utifrån sekulariseringsteorin, är det av yttersta vikt att kyrkan 

inte förlorar gemenskapen som skall finnas och som biskopen uttrycker det är vi människor här 

för att leva tillsammans och inte bredvid varandra.  

I fråga om sekulariseringen förändrats genom tid, från det att prästerna började arbeta till hur det 

ser ut i dag, har jag fått skilda svar. Jakšic ́ Zivko förklarar att han kom från ett tämligen sekulärt 

land till ett land där den sekulariserade tendensen var påtaglig. Vidare utvecklar den serbisk-

ortodoxe prästen från Linköping att det först under början av 90-talet som det möjligtvis kom en 

större andlig väckelse. Denna nya våg av serbiska invandrare har fört med sig en stark nationalism 

som går hand i hand med kyrkan men som också har svårt att skilja på om längtan efter den 

serbiska identiteten är starkare än den religiösa. Eftersom de första som kom till Sverige var 

tämligen sekulariserade så tror Jakšic ́ att den nya vågen betydde att kyrkan fick nya människor 
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som ville engagera sig. Fortfarande uppfattar majoriteten serber sin stora samhörighet med ett 

etnos än Kyrkans världsvida (oekumene) och katolska gemenskap.  

En annan variabel som spelar in är kyrkans koppling till nationalistiska och patriotiska känslor. I 

Sverige är de nationalistiska känslor inte lika påtagliga som det exempelvis är bland serber. För 

svenskarna har den svala nationalismen fått en negativ effekt på lojaliteten till Svenska kyrkan, 

vilket Thurfjell förklarar i sin bok Det gudlösa folket och som jag har angett i min tidigare forskning.  

Bland den första generationens serber i Sverige, som kom hit på 90-talet, har nationalismen fått 

en stark effekt på kyrkan. Upplevelsen medger dock fortfarande att även när dessa får barn i 

Sverige försvagas den nationalistiska känslan och tillhörigheten till kyrkan.  

Jakšic ́ menar att serbisk-ortodoxa kyrkan, liksom ett flertal andra ortodoxa systerkyrkor inte 

riktigt hängt med när det gäller att nå den yngre generationen. Det är fortfarande alltför mycket 

nationalism och moralism, och alltför litet levande evangelium. Det tycks som om många serbiska 

kyrkor börjat tappa sin trovärdighet bland annat hos unga generationer. De när fortfarande en 

villfaren, romantiserad och idealiserad bild av en rural och patriarkalisk kyrka från förmodern tid.  

Lazić berättar att trots kommunismens påverkan för de serber som var i Sverige på 70-talet, fanns 

det ändå en stor vilja att besöka kyrkan. De serber som är födda i Sverige har friheten och 

möjligheten att ta sig till kyrkan men ändå väljer de allra flesta av dem att inte komma.  

I fråga om hur den andra generationens religiösa aktivitet förhåller sig till föräldragenerationen är 

det svårt att, utifrån mina informanter, dra slutsatser kring detta. Den äldre generationen var 

aktiva i kyrkan men samtidigt går de mot sina sista dagar i livet. Kyrkan fortskrider och utvecklas 

vilket innebär att det finns behov av den religiösa aktiviteten bland de unga serberna idag, 

förklarar biskopen. Jakšic ́ menar dock att han inte kan se att den yngre generationen generellt 

skulle vara religiöst mer aktiva än sina föräldrar. Han tror inte att serbisk-ortodoxa kyrkan, liksom 

hängt med när det gäller att nå den yngre generationen av serber i Sverige i dag. Detta 

understryks också av Gardović som samtidigt berättar att det kan ha sina orsaker till varför de 

serbisk-ortodoxa ungdomarna är mindre aktiva i ortodoxin. 

Sekulariseringen, såsom jag beskrev den, förklarar dock att om ett aktivt förhållande inte sker till 

kyrkan och arvet från föräldragenerationen inte förs vidare, då blir andra generationens serber 

påverkade på ett negativt sätt utifrån kyrkans perspektiv. Jag tror ändå att det är svårt och tala om 

huruvida andra generationens serber är sekulariserade eller inte. Förhållandet till religionen har 

förändrats i Europa och de kanske inte utövar sin religion i kyrkan utan på ett annat sätt, som 
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exempelvis hemifrån. Individen måste inte lyssna till vad den kristna kyrkan har att säga vid svåra 

livssituationer utan den har friare förhållande till institutionen och kan, som jag tidigare nämnde, 

plocka ut vad den behöver till sitt eget personliga livsåskådningsbygge. Religionen bland dessa 

unga serber håller möjligtvis inte på att försvinna utan bara förändras.  

I intervjuerna som gjorts för denna studie visar intervjupersonerna prov på ett förhållande till sitt 

och ungdomarnas religiösa arv som möjligtvis är motsägelsefullt i vissa delar. Men i det stora hela 

talar prästerna upplevelse och erfarenhet om att andra generationens serber definitivt inte 

förhåller sig till sin religion som det förväntas av kyrkan. I min tidigare forskning, Salminen-

Karlsson, Minnas bok ”Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop”, förklarar författaren att det 

finns en bristande kunskap kring religion som också tycks slå igenom när det diskuteras 

integration av invandrare i Sverige. Hur integrerar man i sin person och i sitt liv två olika 

världsuppfattningar och moralsystem? Svaret på denna huvudfråga är att i stora delar blir det inte 

lyckat. Min undersökning visar att de unga serberna integrerar i det svenska samhället men 

däremot förhåller de sig inte till den serbisk-ortodoxa kyrkan. Det finns alltså en tydlig 

uppfattning bland de intervjuade att det går att se anpassning till rådande normer i det 

sekulariserade Sverige.  

5.1 Egen diskussion 

Många av de serber som kom till Sverige under 60, 70 och 90-talet, och är första generationens 

invandrare, praktiserar aktivt den ortodoxa tron där gudstjänsten bedrivs på serbiska. För den 

första generationen var den lokala församlingskyrkan det viktigaste bandet till fäderneslandet. Det 

var den plats där de kunde höra sitt eget språk talas, sjungas och där de nationella sederna fördes 

över. Den serbisk ortodoxa kyrkan har sålunda från början, av fullt förståeliga skäl, varit en 

utpräglad etnisk karaktär.  

Liturgi där bara ett enda folk samlas är haltande eftersom att där finns inte mångfalden utan 

endast en homogen grupp som samlas på grundval av språk och kultur. För de som kom att bli 

första immigranter i Sverige blev kyrkan en plats där de kunde söka sig tillbaks till sina rötter. 

Detta har dock kommit att ändra på sig i takt med den andra generationens ortodoxa serber som 

både är födda och uppfostrade i Sverige. Termen liturgi syftar på det som inom Svenska kyrkan 

och Romersk-katolska avses vara mässa.  

Många av de unga serber som är födda i Sverige har svenska som sitt förstaspråk och är mer 

bekanta med den svenska kulturen och inte det gamla hemlandets. De kanske inte ens har lärt sig 
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föräldrarnas hemspråk i tal och skrift vilket gör att det blir problem särskilt när de ska komma till 

gudstjänsten. De förstår inte predikan, läsningen av apostlarna och evangeliet vilket gör det svårt 

för dem att tillägna sin egen tro. När även dessa sedan ska få barn tycks förlusterna visa sig vara 

ofantliga.  

För att de serbiska ungdomarna skall följa sina föräldrars eventuella traditioner blir det av stor 

vikt för den serbisk-ortodoxa kyrkan att utbilda ungdomar som är både födda och uppfostrade i 

Sverige, istället för att importera färdigutbildade präster från föräldrarnas hemland, förklarar 

Jakšic ́. Då kan gudstjänsten, predikan och läsningen i evangeliet genomföras på svenska eller 

möjligtvis på både svenska och serbiska. I mina intervjuer framgår det att predikan av den kristna 

tron på samma språk som ungdomarna talar blir det väsentliga för att ungdomarna skall söka sig 

till rötterna. Om framtida generationer invandrare assimileras in i samhället och mister intresset 

för ursprungslandet och om de inte längre kan ursprungslandets språk, är det sannolikt att 

kyrkans främsta sätt att överleva blir att med bibehållet idéinnehåll, upprätta en enhetlig 

organisation. För serbernas del skulle det innebära upprättande av någon form av svensk ortodox 

kyrka, möjligen autonom eller autokefal kyrkobildning.  

Den klara föreställningen om Sveriges långt gångna sekularisering kommer fram i intervjuerna 

reflekterar i viss utsträckning om hur vårt samhälle ser ut rent sociologiskt. Men den säger också 

något om hur prästerna ser på de postkristna serberna. Trots att sekulariseringen bevisligen gått 

långt i Sverige, finns det också mycket som talar för den utbredda bilden av det svenska samhället 

som avkristnat och sekulariserat är betydligt överdriven.  

Motiven som anses vara för de ungdomar som ändå söker sig till kyrkan är att komma tillbaks på 

föräldrarnas rötter. Det handlar främst om att kyrkan har en viktig funktion för den serbiska 

gemenskapen i Sverige. Den är betydelsefull för folket eftersom den uttrycker den ortodoxa tron 

på ens egna språk och är inom de egna kulturella ramarna. Den är också andligt spirituellt 

bevarande. Detta bör anses vara den positiva bemärkningen av det serbiska språket i kyrkan och 

det stora motivet till de ungdomarna som visserligen söker sig till kyrkan.  

5.2 Didaktisk reflektion  

Min undersökning om sekulariseringstendensen bland invandrarungdomar har didaktisk relevans 

sett till flera perspektiv. Inte minst på grund av den omfattande invandringen i Sverige, är det 

viktigt att vi har kunskaper om elevers olika bakgrunder sett till exempelvis tradition och religion. 

Kunskap om både sin egen och andras kultur kan bidra till ökad förståelse i ett mångkulturellt 
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klassrum. Vad jag menar är genom att i dagens klassrum synliggöra både likhet och olikheter 

mellan olika kulturer och religioner ges eleverna möjlighet att få förståelse för varandra. Detta går 

hand i hand med vad som står i LGY 11, att i dagens undervisning i ämnet religionskunskap ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla bland annat kunskaper om människor identitet i relation 

till religion och livsåskådningar.55 Genom förståelse för olika kulturer och religioner får vi ett 

interkulturellt förhållningssätt som är viktigt i dagens religionsundervisning.  

Min undersökning bidrar med en fördjupad förståelse för invandrarungdomars situation i ett 

sekulärt Sverige. Den religiösa pluralismen som finns i Sverige innebär också att den ortodoxa 

kyrkan måste ses som en integrerad del av det svenska samhället. Den kan möjligtvis anses som 

viktig då den ger nya impulser till de kristna kyrkorna i landet men också betydelsefull för hela det 

svenska samhället därför att den i sig förkroppsligar en viktig del av den europeiska kulturen i all 

dess rika och unika mångfald. Eftersom människor hör till i många varierande kontexter kan det 

ges utrymme i undervisningen för tolkning av begreppen privatreligiositet och sekularisering ur 

ett mångfaldsperspektiv. Det är viktigt att förstå religioners betydelse för människors identitet, 

gemenskap, tillhörighet och syn på jämställdhet. Dessa blir särskilt intressanta när de tar sig i 

uttryck för andra och tredje generationens invandrare.56   

De växer upp mellan två kulturella system vilket innebär att ungdomar som lärare måste vara 

medvetna om att en viss etnisk bakgrund, bland andra- och tredje generationens 

invandrarungdomar, inte behöver innebära att det råder en religiös tillhörighet bland dessa 

ungdomar. Etnisk tillhörighet blandas alltför ofta ihop med religionstillhörighet.  

Religionskunskapsämnet borde inte förhålla sig endast vid religioners historiska dimensioner utan 

även vid nutida religiösa händelser. Religionskunskapslärare bör kunna diskutera religionens nya 

synlighet och hur möjligtvis invandrargrupper påverkas av att bo i ett så kallat, sekulärt samhälle.  

Individanpassning är väldigt viktig i dagens undervisning och med den kan lärare, möjligtvis på 

ett omedvetet sätt, få med elevernas kulturella bakgrund. Samhället utvecklas ständigt och i 

Sverige har vi idag en mångkulturell elevsammansättning som bör anses vara en positiv del i 

skolan. Eftersom sekularisering i Sverige är ett ständigt återkommande ämne när det talas om 

både religion och religiositet är det av stor vikt att i undervisning kunna diskutera om detta. 

                                                           
55 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel Hämtad 2015-12-11. 
56 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel Hämtad 2015-12-11.  
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Vilken är den största utmaningen som de religiösa samfunden står inför i ett pluralistiskt och 

postmodernt samhälle?   

I dagens undervisning i ämnet religionskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

bland annat kunskaper om människor identitet i relation till religion och livsåskådningar. 57 Det 

skulle kunna vara intressant inom ramen för religionsundervisningen att reflektera och analysera 

över människors värderingar och trosföreställningar, och hur dessa kan påverkas av ett land där 

ens religion inte är statsreligionen.  Utifrån det kan vi sedan utveckla respekt och förståelse för 

människors olika sätt att tänka och leva. Detta tror jag, blir särskilt viktigt då vi bor i ett kulturellt 

pluralistiskt samhälle där utövare och företrädare av många religiösa och kulturella traditioner 

lever sida vid sida.  

Det vore givetvis viktigt och intressant att i undervisningen tala om vad sekularisering innebär, 

hur den påverkar oss och vilka konsekvenser den får. För den serbisk-ortodoxa kyrkan tycks 

sekularisering konsekvensen blivit negativ och har påverkat deras ungdomar. När vi talar om, 

invandrarminoriteters religiösa förändring i mötet med det sekulära samhället, är det viktigt att 

vara medveten om vilka orsaker som kan leda till att dessa blir påverkade.  

Många invandrarungdomars identitet utvecklas i det nya landet och många av dessa är även födda 

i Sverige. Det skulle vara bra att i en mångkulturell klass försöka diskutera motiven till varför 

religionen har fått en minskande betydelse för dem eller vilka motiv de ser till sökandet efter 

rötterna? Min uppsats bidrar till ökad förståelse för hur religionen fått möjligtvis en minskande 

betydelse för serbisk-ortodoxa ungdomar.  

På skolverkets hemsida står det att undervisningen i ämnet religionskunskap ska behandla 

följande centrala innehåll: 

 Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle 

präglat av mångfald. 

 Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på 

jämställdhet. 

                                                           
57 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel Hämtad 2015-12-11. 
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 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad 

de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld.58 

Samtliga tre punkter berör mitt område i uppsats. Genom att ha kunskapen om människors 

identitet i relation till livsåskådningar kan vi få en bättre uppfattning kring hur 

invandrarungdomars identitet formas i ett sekulärt samhälle. Detta gör vi genom att analysera 

religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv, vilket punkt ett förklarar. 

Privatreligiositet har varit en av de nyckelbitar som jag har poängterat i min sekulariseringsteori. 

Dessutom har jag försökt förstå vilken betydelse den serbisk-ortodoxa kyrkan har för de serbiska 

ungdomarna, vilket redogörs för i punkt två. Inom detta område vore det givetvis också viktigt 

att i undervisningen kunna tala om vetenskapens möjligtvis ökade betydelse för individens 

förståelse av sig själv och omvärlden. Särskilt med tanke på att den enskilda människans 

frågeställningar inte måste formuleras i enlighet med religiösa institutioner. Individen har ett 

friare förhållande till kyrkan och kan plocka ut vad den behöver till sitt eget personliga 

livsåskådningsbygge. Detta har varit en av dem bidragande faktorerna till att privatreligiositeten 

har ökat och det vore därför även intressant att i undervisningen kunna samtala om religionen 

verkligen håller på att försvinna från vårt samhälle eller om religiositeten endast förändrar sig? En 

av mina teser i uppsatsen handlade om den historiska process som den vetenskapliga 

revolutionen utgör, det vill säga, den historiska process som resulterar i den differentiering av 

funktionerna i det moderna samhället som också inneburit att religion blivit en avskild sektor av 

människans liv. Min uppsats ger en ökad förståelse för detta fenomen.  

5.3 Vidare forskning   

Denna typ av studie går givetvis att fördjupa och omfatta i större undersökning. Det skulle inte 

behöva handla om just serbisk-ortodoxa kyrkan och dess ungdomar utan även andra mindre 

nationella kyrkor som fortfarande bedriver verksamhet på hemlandetsspråk och har ungdomar 

vars födelse och uppväxt har varit i Sverige. Med andra ord vore det alltså intressant att 

undersöka invandrarminoriteters religiösa förändring i mötet med det sekulära samhället.  

Ett annat alternativ till vidare forskning vore givetvis att intervjua religiöst aktiva serbisk-

ortodoxa ungdomar istället för bara präster. Ungdomarna hade möjligtvis kunnat besvara mer 

öppet om varför de är praktiserande, vilka motiv de har till det om det är nationalism eller 

religion? Hur de ser på deras förhållande till föräldrarnas religiositet. De hade givetvis kunnat 

                                                           
58 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=REL&lang=sv Hämtad 2015-12-26  
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bidra till en annan förhållningsätt än det som prästerna angjort. Det vore givetvis intressant att i 

en studie jämföra hur olika invandrarminoriteters religiösa förhållningsätt är gentemot varandra 

och till sekulariseringen.  

6. Sammanfattning 

 
I denna uppsats har jag undersökt hur serbisk-ortodoxa präster uppfattar den religiösa identiteten 

hos andra generationens serbiska invandrare och ställt deras svar mot utvalda sekulariseringsteser. 

Dem serbisk-ortodoxa prästerna och biskopen har berättat hur de upplever att unga serber idag 

förhåller sig till sin religion. Vad som har framträtt i undersökningen är att sekulariseringen, 

såsom jag förstår den, har påverkat de unga serberna på ett genomgripande sätt. Det är 

framförallt tre delar som har varit starkt bidragande till ökad sekularisering och dessa saker 

framhåller jag som sekulariseringsteoriernas kärna: sekularisering som differentiering, nedgång av 

religiös tro och praktik, sekularisering som religionens privatisering. Samtliga av dessa delar har 

jag funnit spår av i mina undersökningar.  

Undersökningen om sekulariseringstendensen bland invandrarungdomar har även didaktisk 

relevans sett till flera perspektiv. Inte minst på grund av den omfattande invandringen i Sverige, 

är det viktigt att vi har kunskaper om elevers olika bakgrunder sett till exempelvis tradition och 

religion. Kunskap om både sin egen och andras kultur kan bidra till ökad förståelse i ett 

mångkulturellt klassrum. Vad jag menar är genom att i dagens klassrum synliggöra både likhet 

och olikheter mellan olika kulturer och religioner ges eleverna möjlighet att få förståelse för 

varandra. Min undersökning bidrar även med en fördjupad förståelse för invandrarungdomars 

situation i ett sekulärt Sverige. Den religiösa pluralismen som finns i Sverige innebär också att den 

ortodoxa kyrkan måste ses som en integrerad del av det svenska samhället.  
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7.1 Intervjuer  

Fader Živko Miša Jakšic ́, kyrkoherde i serbisk-ortodoxa församlingen i Linköping. 

Enskild intervju, den 1 november 2015. Intervjutid var 14 minuter.  

Fader Metodije Lazic, kyrkoherde i serbisk-ortodoxa församlingen i Helsingborg.  

Enskild intervju, den 15 november 2015. Intervjutid var 12 minuter.  

Fader Arsenije Gardovic ́ kyrkoherde i serbisk-ortodoxa församlingen i Stockholm.  

Enskild intervju, den 18 november 2015. Intervjutid var 39 minuter.   

Biskopen Dositej Motika, Biskop för den Serbisk-ortodoxa kyrkan på dem Brittiska öarna och i 

Skandinavien.  

Enskild intervju, den 14 november 2015. Intervjutid var 20 minuter. 

8. Bifogade filer 

Intervjufrågor: 

 Hur upplever du att unga serber idag förhåller sig till sin religion?  

 Märks en sekulariserad tendens eller söker de tvärtom sina rötter?  

 Vilken betydelse har den serbisk-ortodoxa kyrkan för den serbiska gemenskapen i 

Sverige?  

 Har sekularisering förändrats över/genom tid från det att du började arbeta till hur det ser 

ut idag?  

 Hur förhåller sig den andra generationens serber religiösa aktivitet i förhållningssätt till 

föräldragenerationen?  Är din upplevelse att de är mer eller mindre religiösa?  


