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Abstract svenska 

Sekularisering är ett mångtydigt begrepp. En viktig del av svenskarnas självförståelse handlar 

om en större sekulariseringsprocess som utgör grunden för det svenska samhället. Kopplingen 

mellan väckelserörelser och sekularisering visar på ett paradoxalt förhållande, då ”väckelse” 

kan ha innebörden en religiös förnyelse; omvändelse eller ett andligt uppvaknande. 

Spiritualismen har blivit kapad av religionen, ett individuellt andligt centrum behöver inte 

betyda en ”osynlig religion”. Frigörelsen från religionens överhöghet kan innebära profeten, 

påven, prästen, kyrkan eller statsreligionen. Den här uppsatsen har ett västerländskt och ett 

sekulariserat perspektiv, då uppsatsen även understryker att sekulariseringen är ett 

västerländskt fenomen. Det uppsatsen undersöker är Gustavi församling i Göteborgs stift 

under åren 1860 till 1903. Uppsatsen undersöker hur nattvardsgästernas antal har förändrats 

under dessa åren. Frågeställningen är hur mycket har nattvardsgästernas antal förändrats i 

procent från år 1860 till 1903 samt vilken syn prästerna hade på sekterna inom församlingen. 

Frågan angående nattvardsgästernas antal har besvarats genom statistiska beräkningar. Frågan 

beträffande prästernas syn på sekterna inom församlingen har besvarats genom läsandet av 

prästmöteshandlingar. Uppsatsen ger även en fördjupad förståelse av sekulariserings-

begreppet, då detta begrepp är omdebatterat. Väckelserörelserna underminerade statskyrkans 

enhetliga makt.. Den kollektivistiska statskyrkan ersattes av individualister som i sin väckelse 

sökte ett andligt uppvaknande. I Gustavi församling skedde en frigörelse från en religiös 

auktoritet. 

Nyckelord: sekularisering, väckelserörelser, sekulariseringsprocess, religion, statsreligion 

Abstract engelska 

Secularization is an ambiguous concept. An important part of the Swedes' self-understanding 

is about a larger secularization process that forms the basis of Swedish society. The link 

between revival movements and secularization indicates a paradoxical relationship, since 

"revival" may have meant religious renewal; repentance or spiritual awakening. Spiritualism 

has been hijacked by religion, an individual spiritual center does not have to mean an 

"invisible religion". The release from the supremacy of religion can mean the prophet, the 

pope, the priest, the church or the state religion. This essay has a western and a secularized 

perspective, as the essay also emphasizes that secularization is a western phenomenon. The 

thesis examines Gustavi's congregation in the dioceses of Gothenburg during the years 1860 

to 1903. The thesis investigates how the number of communion guests has changed during 

these years. The question is how much has the number of communion guests changed as a 

percentage from 1860 to 1903 as well as what the priests' views on the sects in the 

congregation were. The question regarding the number of communion guests has been 

answered by statistical calculations. The question of the priests' view of the sects within the 

congregation has been answered by reading the priesthood documents. The essay also 

provides a deeper understanding of the concept of secularization, as this concept is widely 

debated. The revival movements undermined the unified power of the state church. The 

collectivist state church was replaced by individualists who, in their revival, sought a spiritual 

awakening. In the Gustavi congregation there was a liberation from a religious authority. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Den här uppsatsen kommer att handla om sekulariseringen i Gustavi församling under 

åren 1860-1903. Det den här uppsatsen strävar efter är att exemplifiera en 

sekulariseringsprocess i Gustavi församling. Dessutom ska uppsatsen belysa 

sekulariserings-begreppet där en bred diskussion kommer att föras angående begreppet för 

att fördjupa och möjligtvis utveckla begreppet mer utförligt. Min ambition är att underlätta 

för andra att förstå sekulariseringen i Gustavi församling och möjligtvis ge ett bredare 

perspektiv på vad sekulariseringen innebär för våran samtid. Sekulariseringen har 

processer på olika nivåer, det kan vara en samhällsnivå, en gruppnivå samt en individnivå. 

Det finns naturligtvis fler nivåer som t.ex. en organisatorisk nivå.1 William Dalfors har i 

sin uppsats även benämnt att det finns en juridisk nivå.2 Det man kan konstatera kring 

sekulariserings-begreppet är att det finns olika nivåer som man själv behöver definiera 

utifrån det område man undersöker.  

Vad menas med det ”sekulära” Sverige? William Dalfors har i sin uppsats diskuterat 

sekulariseringen med olika teorier hämtade från bland annat Luckmann samt Simmel.3 

Simmel menade på att skillnaden mellan religion och religiositet är att kyrkan ansåg att 

religionen skulle vara organiserad på ett visst sätt och religiositeten var hur majoriteten av 

individerna ville att det skulle vara.4 Dalfors konstaterar att även Luckmann och Thurfjell 

menade på att det fanns en ”osynlig religion”, religionen hade inte försvunnit utan den 

hade bytt plats, den fanns kvar på den individuella nivån.5 Vilka orsaker kan man hitta i 

historien som kan förklara varför enskilda individer i våran samtid vill utforma sina egna 

andliga världsbilder? Det kan bero på religionsfrihet. Det kan finnas ett ursprung ur 

individualismen och upplysningen på 1700-talet.  

Min motivering för denna undersökningen i Gustavi församling är att hitta ett uttryck för 

en sekulariseringsprocess på gruppnivå samt vidareutveckla sekulariserings-begreppet 

eftersom det är omdebatterat. Denna frågeställning anser jag vara viktig för att vi ska bli 

bättre på att förstå våran identitet i det postkristna svenska samhället. Uppsatsen ska 

utveckla och fördjupa sekulariserings-begreppet. 

 

 

 

 
1 Öljarstrand, A. (2011). Den mångtydiga församlingen. s.9 
2 Dalfors, W. (2018). Det ’sekulära’ Sverige?. En kvantitativ studie av begreppet sekularisering i relation till det 
postkristna svenska folket. s.7 
3 Dalfors, (2018) s.19 
4 Lövheim, M. (2015). Sociologiska perspektiv på religion i Sverige. s.54 
5 Dalfors, (2018) s. 23 
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1.2 Bakgrund 

Henric Schartau var ombud för Lunds stift. Han hade en teologisk och kyrklig ståndpunkt. 

Han gav namn åt en väckelserörelse där syftet var att sträva efter en individuell andlig 

utveckling för människan i en principiell kyrklighet.6 Det låg i pietismens intresse för 

denna individualism. Detta har fått särskilt betydelse i södra och västra Sverige.7 Schartau 

tillhörde från början herrnhutismen men kom efter en ny andlig insikt att vända sig mot 

den herrnhutiska läran och tillämpningen pga. herrnhutarnas beroende av andliga 

”känningar” samt att de hade konfessionsblandade ordningar som inte var till för alla, och 

mot en etisk slapphet. Vägen hade ofta gått från herrnhutism till en kyrklig 

swedenborgianism. Schartau startade en egen rörelse som har gett upphov till namnet den 

schartauska väckelsen. Biskopen C.F av Wingård var den enda som angrep 

swedenborgianismen. Ett citat från Sveriges kyrkohistoria ger en intressant infallsvinkel: 

”Göteborgsbiskopen Gustaf Daniel Björck tillhörde den schartauska skolan och utgick 

från egen läsning av Luthers tidiga predikningar. 1500-talet började tala rakt in i 1800-

talet.”8 Detta citat belyser en intressant händelseutveckling som påbörjades på 1500-talet 

av Martin Luther, en tysk munk som protesterade mot kyrkan. 

Sociala förhållanden förändrades successivt på 1800-talet. Olika andliga sällskap uppstod 

där individualiserade behov blev viktigare än lagstiftningen. Separatismen blev nu ett 

faktum.9 Kristendomen började betraktas som en privat angelägenhet, det skapades även 

nya gemenskapsformer. Vid år 1810 inleddes en ny fas, kyrkans plats i samhället blev inte 

lika given.10 Det mångtydiga ordet ”upplysning” kan ha innebörden kunskap och 

medvetenhet, det kan syfta på en teologisk innebörd där människan får sin frälsning eller 

alternativt att människan kommer till insikt om världsliga ting som leder till social 

utveckling.11 Häradsprosten Henric Schartau bidrog med sin kristendomstolkning till 

bildade kretsar. Predikningarna är tvådelade med en samvetsinriktad användning som 

innehåller tre kategorier; de oomvända, de uppväckta och de benådade. Schartaus 

predikokonst innehöll en intellektuell och pedagogisk tydlighet vilket gjorde det möjligt 

att förmedla en stor del av den lutherska ortodoxa trosläran i varje predikan.12 

När laga skiftet infördes år 1827 innebar detta en omvälvning inom svenskt folkliv för att 

detta upplöste det gamla byalaget, institutionen som invånarna i en by organiserade sig i. 

Detta ledde till att från en kollektivistisk livssyn utvecklades en ny individualistisk också 

på den kyrkliga sedens område. Familjerna fick flytta ut och det traditionella fromhetslivet 

blev drabbat.13 Den individualiserade valda nattvardsgången ersatte den kollektiva 

 
6 Jarlert, A. (2001). Sveriges kyrkohistoria: Romantikens och liberalismens tid. s. 17-18 
7 Jarlert, (2001). s. 18 
8 Jarlert, (2001). s. 20 
9 Jarlert, (2001). s.29 
10 Jarlert, (2001). s. 30 
11 Jarlert, (2001). s.30 
12 Jarlert, (2001). s.44 
13 Jarlert, (2001). s.67 
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nattvardsgången. Större krav ställdes på individens intellektuella förståelse av den kristna 

kunskapen.14 När läskunnigheten förbättrades tack vare folkskolan, kunde man läsa på 

egen hand de olika traktater som spreds på 1850-talet av kolportörer. De hade delvis ett 

lutherskt innehåll.15 Tidningsläsandet spred sig även i Göteborgs stad. Romanen var 

fortfarande en borgerlig genre.16  

Genom pietismen betonade man den enskilda människans religiösa upplevelse, detta 

skapade utrymme för en individuell bibeltolkning bredvid läroämbetets. Genom 

bibelspridningen hade läsarna nu verktygen och genom pietismen fick de en klar 

målsättning.17 Läseriet kan tolkas som en protest mot den kyrkliga och världsliga 

auktoriteten men det blir inte en helhetstolkning utan endast ett perspektiv.18 

Väckelserörelserna erbjöd nya koncept till det vanliga kyrkolivet genom att förmedla nya 

tolkningar av det gamla språket, de rörde sig dock inom samhällets ramar.19 En 

övergångsform mellan det gamla och det nya samhället, mellan kollektivism samt 

individualism fungerade som ett växelspel och detta kunde ske genom förutsättningarna 

inom hushållet där individer sökte religionsfrihet. Denna blandstruktur var något som 

Biskop C.F av Wingård beskrev redan 1831 läseriet i Göteborgs stift som en 

”övergångsformation”. Enhetskyrkan kunde upplösas inifrån genom individualistiska 

drag.20  

Läskunnigheten var viktigt att lära sig i det protestantiska Sverige, man skulle läsa bibeln 

eller Luthers Lilla Katekes. Läskunnigheten utvecklades tidigt i Sverige jämförelsevis 

med andra länder. Husförhör hölls av prästerna från år 1686 fram till slutet av 1800-talet 

för att pröva dessa katekeskunskaper samt läskunnigheten.21 Om man ville bli hantverkare 

eller handlare var man tvungen att bli konfirmerad och behärska kristendomskunskap. Det 

fanns en ekonomisk rationalitet bakom beslutet att lära sig läsa. Vilka som kunde läsa 

bibeln eller inte, belyser en sekularisering. Forskare som har studerat sekulariseringen 

visar på att när människor i allt högre utsträckning började läsa de religiösa texterna fick 

de möjlighet att tänka kring dem och kritisera dem på nya sätt.22 Är man läskunnig kan 

man läsa andra texter, tryckkonsten gjorde det möjligt för spridandet av pamfletter. 

Språkforskaren Walter Ong har diskuterat hur läs- och skrivkunnigheten förändrade sitt 

sätt att tänka – inte bara vad man tänkte på. Människors utsikter till eftertanke 

möjliggjordes när den skrivna texten kunde läsas om och om igen av läsaren, jämföra 

texter och en fördjupning av sin reflektion. Det uppstod en inre dialog med sig själv.23 

 
14 Jarlert, (2001). s.70 
15 Jarlert, (2001). s.51  
16 Jarlert, (2001). s.51 
17 Jarlert, (2001). s.74 
18 Jarlert, (2001). s.74 
19 Jarlert, (2001). s.74 
20 Jarlert, (2001). s.74 
21 Hedenborg, S. (2015). Det svenska samhället 1720-2014: böndernas och arbetarnas tid. s. 43 
22 Hedenborg, (2015). s. 45-46 
23 Hedenborg, (2015). s. 46-47 
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Under 1800-talets senare hälft skedde ett uppbrott ur den svenska enhetskyrkan.24 

Samhällets modernisering påbörjades när nya influenser uppstod.25 Det kyrkliga ansvaret 

för att främja enheten och motverka separatismen flyttades från riksnivån, förbi 

domkapitlet, ned till den lokala församlingen och dess kyrkoråd.26 Ny-evangelismen 

började etableras i samhället. Den ny-evangeliska väckelsen riktade fokus från den 

gemenskapsform den var tidigare till att utvecklas mot individens andliga centrum. Det 

var upplevelsen samt omvändelsen som stod i centrum. Guds uppdrag och kallelse 

uppfattades som riktat endast till enskilda människor och inte till kyrkan som sådan.27  

Den svenska baptismens språkrör kallades för Wecko-posten, en tidning som utkom en 

gång i veckan, den grundades år 1868.28 I samband med dissenterlagen år 1873 skapades 

möjligheten att lämna den svenska kyrkan och gå med i ett annat trossamfund.  

Anhängare av den ny-evangeliska rörelsen samlades i stora grupper och riktade kritik mot 

kyrkan vilket medförde att de blev radikaliserade. Missionsverksamheter medförde att 

kristendomens utbredning kunde ske internationellt sett. De nya rörelserna fick nya 

identiteter.29  

Nya och fria samfundsbildningar uppstod runtom i Sverige. Metodismen växte fram i 

Sverige under det senare 1800-talet. Dessa metodister var även missionärer i USA men 

hade nu bestämt sig för att återvända tillbaka till Sverige för att sprida sin mission.30 En 

amerikansk diplomat som 1863 hade besökt Sverige och som var medveten metodist, hade 

i amerikanska metodisttidningar sagt att Sverige var det land som var bäst lämpat för 

metodistmission.31 Det uppstod en nattvardskris under 1800-talets senare år. Denna 

splittring sågs som en konsekvens av den nyevangeliska väckelsens intåg.32 

Denna bakgrund förklarar ett individualistiskt perspektiv vilket ger möjligheten att 

jämföra mina undersökningar för att hitta en koppling mellan väckelse och sekularisering. 

När de frikyrkliga samfunden bildades då sökte man sig till nya gemenskaper. Man 

riktade kritik mot kyrkan, att gå till kyrkan var inte längre viktigare än sin egen 

religionsfrihet. Den kyrkliga gemenskapen började tunnas ut och istället började man 

tänka fritt. Den svenska kristenheten blev utsatt för hård och ifrågasättande kritik under 

1800-talets sista decennier. 

 

 

 
24 Bexell, O. (2003). Sveriges kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. s. 9 
25 Bexell, (2003). s. 38 
26 Bexell, (2003). s. 39 
27 Bexell, (2003). s. 39 
28 Bexell, (2003). s. 44 
29 Bexell, (2003). s. 93 
30 Bexell, (2003). s. 101 
31 Bexell, (2003). s. 101 
32 Bexell, (2003). s.17 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka Gustavi församling och 

nattvardsgästernas antal samt prästernas syn på sekterna inom församlingen och visa på att 

det finns en koppling mellan väckelse och sekularisering. Ett annat syfte har varit att 

fördjupa sekulariserings-begreppet genom att redogöra och diskutera olika definitioner. 

Carl Henric Martling har skrivit om nattvardskrisen under 1800-talet i Karlstads stift där 

han redogör för att en uppluckring av kyrkliga seder bidrog till att enhetskyrkan 

upplöstes.33 Detta belyser en sekularisering. Dessutom kan sekularisering handla om 

övergången från en religiös kultur till en religiös tro.34 Enligt Gjelfgren finns det en 

koppling mellan väckelse och sekularisering.35 Min uppsats har som ambition att ge en 

översiktlig bild över de religiösa förändringar som skedde i Gustavi församling. 

Nattvardsgästernas antal kommer att analyseras. I nästa del kommer man få läsa om 

prästernas syn på sekterna inom församlingen. Prästernas kommentarer är värdefulla för 

att få ta del av deras syn på sekterna inom församlingen. En jämförelse med 

nattvardsgästernas antal och deras syn på sekterna kan göras och detta kan leda till att man 

hittar ett uttryck för en sekulariseringsprocess. 

Detta har resulterat i följande frågeställningar; 

Hur har nattvardsgästernas antal förändrats under åren 1860 till 1861? 

Hur har nattvardsgästernas antal förändrats under åren 1898 till 1899? 

Hur har nattvardsgästernas antal i procent förändrats från år 1860 till 1899? 

Vad hade prästerna för syn på sekterna i Gustavi församling mellan åren 1865 till 1903? 

 

1.4 Centrala begrepp 

Min strävan i detta avsnitt är att presentera och ge tydliga förklaringar av några begrepp 

som jag ser som centrala för att förstå uppsatsen in sin helhet. Utgångspunkten är att ge 

olika definitioner på sekulariserings-begreppet då detta begrepp är omdebatterat. 

Begreppen väckelserörelser och pluralism kommer även att diskuteras. 

 

 

 
33 Martling, C.H. (1958).  Nattvardskrisen i Karlstad stift under 1800-talets senare hälft. s. 7 
 
34 Sommerville, J. (1992). The Secularization of Early Modern England: From religious culture to religious faith. 
s.3 
35 Gelfgren, S. (2003). Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering, s. 14 
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1.5 Sekularisering 

Ordet sekularisering är ett mångtydigt begrepp. Det kommer från det latinska ordet 

”saeculum”, som betyder tidsålder eller århundrade.36 Enligt Peter Berger och historien 

om sekulariseringen är hans definition av sekularisering: ”processer där sektorer inom 

samhället och kulturen tas bort från den religiösa dominansen av institutioner och 

symboler”.37 Berger menar på att sekulariseringen påbörjades redan inom Kristendomen, 

när protestantismen uppstod.38 Det Berger menar är att sekulariseringen påbörjades redan 

när Martin Luther år 1517 kritiserade kyrkan och hans protester resulterade i att en ny 

kyrka bildades, den protestantiska kyrkan. Detta ledde till reformationen i Nordeuropa.39 

Sekulariseringsteorierna har ett västerländskt fokus, enligt Berger är 

sekulariseringsteorierna ett västerländskt fenomen.40 Dessa teorier har ingen global 

giltighet. Detta kommer han fram till genom en diskussion om Islam och den evangeliska 

kyrkan.41 

Sanders menar på att sekularisering är en utveckling där religionen upphör med att vara en 

samfundskultur och istället blir den enskilda människans personliga tro. Sekularisering är 

inte identisk med att kyrkan eller religionen försvinner men att bägge får en annan 

betydelse och begreppet sekulariserad tro är på grund av detta ett fruktbart begrepp för att 

förstå religionens särskilda roll i ett modernt samfund.42 Sekularisering handlar om en 

betoning på individens rätt och ansvar.43 Sekularisering innebär även förvärldsligande. Ett 

förvärldsligande kan även innebära en ökad likgiltighet mot religionen.  

I sin avhandling har Gelfgren diskuterat och preciserat begreppet sekularisering för att 

studera religionens förändrade roll under andra halvan av 1800-talet. Gelfgren menar på 

att sekularisering-begreppet är invecklat och det är lätt att det uppstår missförstånd. Det 

krävs en medvetenhet på vilken nivå man rör sig på. Är det en sekularisering på en 

samhällsnivå eller på en individnivå?44 Gelfgren fortsätter utveckla sekulariserings-

begreppet och säger att det handlar om en individualisering av den kristna tron.45 

Sekularisering kan även innebära en social differentiering vilket innebär att nya 

samhällsklasser utvecklades, de urbaniserade områdena påverkades först. Städernas 

arbetare var en av de första att förlora sin religiositet. När samhället blev differentierat 

 
36 https://oxfordre.com/classics/classics/view/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-
9780199381135-e-8233 
37 Berger, P. (1967). The social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge. s. 107 
38 Reaves, Dylan (2012). "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization, "Denison Journal of 
Religion: Vol. 11 , Article 3, sid 2 
39 https://www.so-rummet.se/kategorier/martin-luther 
40 Berger, P (red). The Desecularization of the World – Resurgent Religion and World Politics. Washington: The 
Ethics and Public Policy Center (1999) s.9  
41 Berger, (1999). s.7 
42 Sanders H. (1995). Bondevaekkelse og sekularisering: en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 
1820-1850. s.314 
43 Sanders, (1995). s. 257 
44 Gelfgren, (2003). s. 31 
45 Gelfgren, (2003). s. 32 
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blev det även fragmentariskt vilket möjliggjorde en mångfald av nya åsikter och tankar, en 

pluralism.46 Religiös tillhörighet blev en frivillig aktivitet. Kyrkan förlorade därmed sitt 

grepp över individen.47 

Min egen definition av sekularisering; frigörelse från en religiös auktoritet. Det är en 

frigörelse som individen själv bär ansvar för enligt de principer som individen ser sig själv 

ha rättighet till, dvs friheten att välja själv. En tro kan bli individualiserad enligt Sanders 

vilket är något jag inte opponerar mig mot utan min definition innefattar ett tomrum som 

skapas av sekularisering. Denna frigörelse kan utmynna i sekulariseringsprocesser 

beroende på vilken nivå man rör sig på. Individnivå, gruppnivå eller samhällsnivå. Denna 

frigörelse från en religiös auktoritet kan utspela sig under en längre period, en process som 

är varaktig. När Luther protesterade mot kyrkan och inte erkände påven, var detta början 

på denna frigörelse från den religiösa auktoriteten. Luther betonade individens rätt och 

ansvar. Motsatsen till frigörelse är underkastelse, om Luther hade underkastat sig denna 

religiösa auktoritet, då hade inte protestantismen möjliggjorts. 

1.6 Väckelserörelser 

Enligt nationalencyklopedin är en väckelserörelse; en samling religiösa människor som 

söker frälsning eller vill omvändas, detta präglas av en förändring av livsmönster där det 

vanligen finns karismatiska yttringar.48 Nya religiösa ledare som var karismatiska kunde 

tilltala vissa människor att söka en pånyttfödelse vilket bidrog till att olika religiösa 

auktoriteter som kyrkan och prästerna kunde försvagas. 

 

1.7 Pluralism 

En process som möjliggjorde en pluralism i samhället var när enhetskyrkan uppluckrades, 

kyrkan var sena med att lyckas anpassa sin tro och lära när tiderna förändrades. Det var 

denna process som gjorde det svårt att bevara en allsidig världsbild på det sätt som en 

tidigare övergripande kyrka hade kunnat göra.49 Pluralism enligt nationalencyklopedin; 

”pluralism (av pluralis) mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig”.50 I det här fallet 

handlar pluralism om en mångfald av åsikter och tankar i samhället. Om man har 

förmågan att välja själv vad man vill tro på är detta ett tecken på religionsfrihet. Att välja 

själv vilken religion man ville tro på eller den väckelse man sökte sig till blev en 

möjlighet i det protestantiska Europa. Detta medförde en religiös förändring. 

 

 
46 Gelfgren, (2003). s. 29 
47 Gelfgren, (2003). s. 29 
48 Uppslagsord ”väckelserörelser” i Nationalencyklopedin (Mölndal 2019) 
49 Gelfgren, (2003). s. 29 
50 Uppslagsord ”pluralism” i Nationalencyklopedin (Mölndal, 2019) 
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2.0 Teorianknytning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras teoretiska utgångspunkter angående min studie, 

detta för att underlätta mitt resultat samt min diskussion. Vad som diskuteras är Webers 

teori om rationalisering, Weber om traditionella auktoritets-relationer och deras olika 

förhållanden samt Weber om den intellektuella sfären. Dessa tre utgångspunkter innefattar 

förändringar inom en kyrklig verksamhet hos t.ex. en församling och dess medlemmar. 

2.1 Webers teori om rationalisering 

Weber har i sin forskning som historiker och sociolog kommit fram till att rationalisering 

är en överordnad och universell process. Mänskligheten utvecklas i faser, från en primitiv 

fas där irrationellt handlande mot allt högre grad av rationalitet. Dessa faser ingår i en 

process som försiggår i alla kulturer och i alla samhällen, det som skiljer de åt är vilka 

former av yttringar det handlar om. Innebörden är att rationellt handlande vinner terräng 

på bekostnad av affektivt och traditionellt handlande.51 Vad Weber menar med 

rationalisering är; ”ökad teoretisk behärskning av verkligheten genom mer precisa och 

abstrakta begrepp”, dels ”det metodiska uppnåendet av ett visst givet praktiskt mål genom 

en allt exaktare beräkning av de lämpliga medlen”.52 Det är två olika typer av rationalism 

men som ändå är helt oskiljaktiga enligt Weber.53  

De två olika typerna av rationalisering är att den ena sker på ett teoretiskt plan, människan 

formulerar begrepp och lagar för verkligheten och därigenom kan frigöra sig från 

slumpens oberäknelighet och ”makternas” egenmäktiga ingripande i hennes liv. Nya 

förutsättningar har skapats för att formulera nya tankesystem av religiös, etisk eller 

vetenskaplig natur.54 Den andra typen av rationalisering handlar om att handlandet 

orienteras efter uppställda mål, som man försöker nå med utnyttjande av de bäst lämpade 

medlen. Enligt Weber är rationaliteten och hur man definierar den, utgångspunkten den 

handlades kunskap och inte vad den observerar. Rationaliteten frikopplas inte från ens 

värderingar gentemot det mål man strävar efter, istället sker en omformulering av 

alternativa mål. Dessa alternativa mål kan stå i konflikt med det ursprungliga målet, 

därmed måste ett val äga rum, vad individen bestämmer sig för är baserat på individens 

grundläggande värderingar.55 Att vara kristen men senare bestämma sig för att bli 

metodist är ett exempel på detta. 

Ett av den kapitalistiska rationalitetens uttryck är en specifik typ av maktrelation: den 

byråkratiska förvaltningen. Denna styrelseform präglar hela samhället, när 

 
51 Weber, M. (1920). Religionen, rationaliteten och världen. (översättning Agne Lundquist, Argos, 1996). 
(Ursprunglig titel: Zwischenbetrachtung). s. 9 
52 Weber, (1920). s. 9 
53 Weber, (1920). s. 9 
54 Weber, (1920). s. 10 
55 Weber, (1920). s. 10 
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rationaliseringen fortsätter kommer de olika funktionerna i samhället differentieras och 

specialiseras; i statsförvaltning, arbetsliv, fackliga och politiska sammanslutningar, 

religionsutövning, undervisning, familjeliv etc. Människan kan i det byråkratiska 

samhället förverkliga endast smala segment av sitt jag.56 

 

2.2 Weber om auktoritetsrelationer  

Enligt Weber finns det olika former av legitimering av auktoritet.57 Denna terminologi kan 

även appliceras på en kyrklig verksamhet. Dessa auktoritetstyper är; 1) Legal auktoritet, 

2) karismatisk auktoritet, 3) traditionalistisk auktoritet. 

Religiösa organisationer och gemenskaper tillhör auktoritets-organisationer. En form av 

hierokratisk organisation, prästvälde, är när auktoriteten får sitt stöd i tilldelning från 

medlemmarna i organisationen.58 All form av härskarmakt, politisk eller religiös sådan, 

grundar sig på en legitimitet, dvs. det som makten stödjer sig på. En politisk organisation 

är t.ex. en ”legal” auktoritet. En maktutövare har befallningsmakt, den bestämmer sina 

beslut genom lagstiftning eller tillåtelse. Weber menar på att denna legitimitet upprätthålls 

genom en rationell upprättad regeringsform.59 Inom denna legala auktoritet finns en 

hierarki av överordnade medborgare eller medlemmar i organisationen.60 Detta gäller även 

förhållandet i en hierokratisk organisation som kyrkan, prästen har en avgränsad 

kompetens och är inte maktfullkomlig.61 

Den karismatiska auktoriteten grundar sig på att en individ har karisma, en egenskap som 

andra ser som extraordinär, oavsett om den är verklig, simulerad eller ens sannolik. Weber 

menar på att en karismatisk auktoritet innebär ett herravälde över människor och detta 

herravälde upprätthålls och grundar sig på att de underordnade fortsätter att tro på denna 

egenskap hos denna speciella person. Det kan vara en magisk trollkarl, en profet, en 

krigar-hövding eller en partiledare. Dessa exempel är auktoritets-typer i förhållande till 

trollkarlens lärjungar, profetens följare eller krigar-hövdingens värvade trupp samt 

partiledarens parti. Weber menar på att det finns en legitimitet för deras makt och den 

legitimiteten grundar sig på tanken om att de underordnade tror på och är hängivna till 

karisman hos auktoriteten, man ser denna egenskap som något man själv aldrig kommer 

kunna uppnå, därav blir värderingen något övernaturligt.62 Den karismatiska auktoriteten, 

vilar på tron på det extraordinäras helighet och värde.63 Den karismatiska auktoriteten 

legitimeras och får makten för att individens följare värderar denna egenskap högt. 

 
56 Weber, (1920). s. 12 
57 Weber, (1920). s. 60 
58 Weber, (1920). s. 58 
59 Weber, (1920). s. 58 
60 Weber, (1920). s. 59 
61 Weber, (1920). s. 59 
62 Weber, (1920). s. 59 
63 Weber, (1920). s. 61 
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Den traditionalistiska auktoriteten grundar sin legitimitet på traditionen. Det är 

patriarkalismen, husfadern, lorden, eller patronens makt över sina slavar, herrens makt 

över tjänstemän, härskarens makt över hovtjänstemän.64 Vad som är typiskt för den 

traditionella auktoriteten är att t.ex. församlingsmedlemmar följer dess traditioner inom 

församlingen utan att ifrågasätta dess berättigande. 

 

2.3 Weber om den intellektuella sfären 

Religionen möter motsättningar när sfären för intellektuell kunskap blir starkare. Den 

rationella och empiriska kunskapen har medfört att världen har avmystifieras och 

förändrats på ett sätt att Gud inte längre behövdes. När det sker en ökning i den empiriska 

vetenskapen rationalism kommer religionen trängas bort från den rationella sfären och in i 

den irrationella sfären.65 Prästerna som var de enda som hade förutsättningar att hålla uppe 

en tradition, hade hand om skolningen av ungdomen, vad gäller lagkunskap, en även ren 

förvaltningsteknik och framförallt skrivande. Ju mer religionen blivit bokreligion och lära, 

desto mer litterär blev den, därmed stimulerade den desto mer ett rationellt 

lekmannatänkande, fritt från prästerlig kontroll.66 

 

2.4 Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning om sekulariseringen, både i Sverige och 

internationellt sett. Martling har i sin avhandling om nattvardskrisen i Karlstad stift 

förklarat krisens förlopp genom kommunionsstatistik. Kommunikantfrekvensen gav ett 

fallande mönster under 1850-talet fram till de sista decennierna under 1800-talet.67 

Prästerna gav sin syn på den upplösningsprocess som gick över hela kyrkolivet, de iakttog 

med bitterhet samt en ’plågsam undergivenhet, stundom likgiltighet’. De uppgifter som 

fanns i prästmöteshandlingarna var av olika slag, en uppgift handlade om 

nattvardsfrekvensen. Enligt prästmötet 1905 så var krisen i allmänhet fullt utvecklad redan 

vid sekelskiftet.68 I sin avhandling redogör Martling om att det fanns kronologiska 

huvudperioder, vid 1850-talet fanns det ett utgångsläge, den begynnande krisens tid var 

1860-1880 och krisens genombrottstid var 1880-1900.69 De schartauanska prästerna intog 

Karlstad stift vid mitten av 1800-talet, deras inflytande kom från Västsverige.70 

Kolportörverksamheten hade sin tyngdpunkt under 1850-talet i Värmland. Man befarade 

ingen separatism men prästerna kom överens om att tills vidare iakttaga en avvaktade 

 
64 Weber, (1920). s. 61 
65 Weber, (1920). s. 105 
66 Weber, (1920). s. 106 
67 Martling, (1958). s. 13 
68 Martling, (1958). s. 40 
69 Martling, (1958). s. 55 
70 Martling, (1958). s. 68 
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hållning och följa kolportörverksamheten ’med noggrann uppmärksamhet och i allt 

handlande med kärleksfull varsamhet.’71 Kolportörerna tillskrev även kritik mot kyrkan 

och prästerna, men de hade inga uppmaningar till församlingsmedlemmar om att söka sig 

till en separatism.72 Man försökte motverka religiös splittring på övertygelsens väg och 

varnade församlingsborna för kringresande predikanter.73 Mormonismen kom till Karlstad 

stift från Göteborg och dels från Norge.74 Nattvardskrisens primära sammanhang var den 

religiösa utveckling som upplöste den gamla kyrkoenheten och gav en ny syn på kyrkan.75 

Hanne Sanders har i sin avhandling skrivit om väckelserörelser och sekularisering i både 

Danmark och Sverige vid åren 1820-1850. Sanders menar även på att sekulariseringen är 

således en av de stora händelserna som har utvecklat mot de moderna samfunden. Det är 

denna utveckling, hur samfundets världsbild upphör med att vara religiöst.76 Religionen 

försvinner inte, religion kan vara en mycket viktig och personlig angelägenhet för enskilda 

människor, men den har tappat sin betydelse där den ska binda samman ett samfund och 

där förklara vad som händer i världen. Den kan bli en sekulariserad tro, sekularisering 

betyder förvärldsligande. Sanders kallar utvecklingen från ’religion som kultur’ och vidare 

till ’religion som tro’, detta är sekularisering.77 

Sanders väljer att understryka att sekularisering visar sig vid ett förvärldsligande av ett 

samfunds kultur, kunskap och världsåskådning, men det betyder inte att kristendomen 

försvinner. Sanders vill understryka att utvecklingen i religionens betydelse från 

världsbild till personlig tro är mer grundläggande för att förstå skapelsen av det moderna 

samfunden än att kristendomen försvinner i samma samfund. Det är med andra ord idéen 

om att religionen är en personlig sak, som överhuvudtaget gör det möjligt att välja bort 

den och därmed skapar möjlighet för en avkristning i samfundet.78 År 1850 uppstod det 

religiösa väckelser både i Danmark och Sverige, detta var genombrottet för folklig och 

religiös organisering. Väckelse är religiösa folkrörelser, detta är en viktig del i både 

danskarnas och svenskarnas självförståelse. Hos många danska historiker kan man hitta 

den uppfattning att de tidiga väckelser var det första exemplet på folkliga rörelser.79 

Väckelsernas idéer beskrivs utifrån etablerade teologiska idéer som pietism, herrnhutism 

och ny-evangelismen. Pietismen användes för att övervinna statskyrkligt tvång och införa 

religionsfrihet.80 Pietismen banade vägen för det individualistiska tänkandet som 

upplysningen var en del av under 1700-talet. Den idéhistoriska betydelse ’upplysningen’ 

på 1700-talet var en form av upplysning av människor där man visade en skepsis 

 
71 Martling, (1958). s. 90 
72 Martling, (1958). s. 90 
73 Martling, (1958). s. 92 
74 Martling, (1958). s. 98 
75 Martling, (1958). s. 402 
76 Sanders, (1995). s. 17 
77 Sanders, (1995). s. 17 
78 Sanders, (1995). s. 17 
79 Sanders, (1995). s. 20 
80 Sanders, (1995). s. 259 
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gentemot alla auktoriteter och ställer sig själva i centrum för handlingar och beslut. 

Resultatet var en slags självreflekterande relativism. Man ger upp en gemensam och 

därmed auktoritär, religiös världsbild och låter istället tron ta sin utgångspunkt i individen, 

och därigenom återfalla de religiösa innehållen.81 Enligt Sanders är detta 

’utvecklingssekularisering’ och det viktigaste av 1700- och 1800-talen var att människor i 

allmänhet inte blev mer upplysta, men att de, som framgår av hennes definition av 

sekularisering, ersatte en auktoritet med en annan, som bland annat betonade individens 

rätt och ansvar.82 Det är detta synsätt som ska prägla den här uppsatsen. 

En annan avhandling som handlar om väckelserörelser är den av Stefan Gelfgren. I sin 

avhandling redogör Gelfgren om att det finns en paradoxal koppling mellan väckelse och 

sekularisering.83 I en serie studier redogör Gelfgren om EFS kolportörverksamhet, där var 

det tydligt att den ställer den inomkyrkliga positionen på sin spets. Kolportörerna var från 

början ämnade att vara så kallade folkvittnen som genom bokspridning och enskilda 

samtal skulle sprida Guds ord. Ganska snart uppstod dock problem i och med att 

kolportörerna började predika fritt efter eget huvud, och de kom därmed att inkräkta på 

prästerskapets uppgifter.84 Avhandlingen handlar om väckelserörelsers direkta utbredning 

och att detta kom att förändra religionens ställning.85 

3.0 Metod och källmaterial 

I följande avsnitt kommer det presenteras en kvantitativ metod samt en kvalitativ metod. 

Källmaterialet som har använts kommer att presenteras samt vilka källkritiska problem 

som kan ha uppstått. 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att få svar på mina frågeställningar har jag använt mig av en metod där man 

kvantitativt tittar och räknar på siffror för att få fram statistik, denna statistik kan sedan 

mäta antalet nattvardsgäster varje månad i ett helt år. Det totala antalet för varje månad 

kan sedan räknas ut i en summa som ger antalet nattvardsgäster för hela det året. 

Dessutom, när summan av antalet nattvardsgäster är beräknat, då har jag använt mig av ett 

medeltal för hela det året. Utgångspunkten har varit att se vilka förändringar som har skett 

inom församlingen vid år 1860 och år 1861 samt år 1898 och år 1899. Denna infallsvinkel 

har sedan tillämpats för att spåra förändringar under en längre period, antalet 

nattvardsgäster vid året 1860 och vid året 1899. Detta kan ge en numerisk observation och 

se vilka förändringar som har skett inom församlingens verksamhet. Denna information 

angående nattvardsgästernas antal kommer att presenteras i tabeller för att ge en 

översiktlig bild av det totala antalet samt vilka förändringar som har skett. 

 
81 Sanders, (1995). s. 257 
82 Sanders, (1995). s. 257 
83 Gelfgren, (2003). s. 13 
84 Gelfgren, (2003). s. 199 
85 Gelfgren, (2003). s. 14 
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I mitt andra tillvägagångssätt använde jag mig av en kvalitativ texttolkning och läste 

prästmöteshandlingar. Anledningen till detta var att se prästernas syn på församlingens 

tillstånd, framförallt prästernas syn på sekterna och separatismen inom församlingen. 

Utgångspunkten blev att göra en jämförelse med nattvardsgästernas antal och de 

förändringar som har skett samt jämföra detta med prästernas syn på sekterna inom 

församlingen. Med denna utgångspunkt kan man åskådliggöra prästernas syn på sekterna 

och sätta nattvardsgästernas antal i ett sammanhang för att beskriva den historiska 

verkligheten. När jag sätter källorna i detta sammanhang, får jag möjligheten att tolka 

källorna med den tidens glasögon.86 I ett större sammanhang föll valet på Gustavi 

församling då detta är en stadsförsamling. I denna kontext kan vissa faktorer ha av 

betydelse angående sekulariseringsprocessen. I en tätbebyggd ort är det möjligtvis mer 

troligt att mer människor kan mötas och idéer kan flöda fritt till skillnad från en 

landsbygdsförsamling då det oftast är mer glest bebyggt. Religiösa ledare vill nå ut till 

folkmassor.  

Att försöka definiera sekularisering har varit en svår uppgift. Den gemensamma nämnaren 

enligt den tidigare forskningen indikerar på att det går att definiera sekularisering med 

utgångspunkt i beteenden. En förändring av livsmönster indikerar att religionen har börjat 

att förändras i bakgrunden när nya tankar och idéer kunde spridas. Hur ska man mäta 

sekularisering och vad betyder ett minskat deltagande i nattvarden? Enligt Sanders betyder 

detta att religionen förändras från en gemenskap till att bli en individualiserad tro.87 Om 

en tro är baserad på valfrihet och en frigörelse, då kan detta senare resultera i att 

religionen förändras. Förutsättningen för denna förändring är baserad på hur en auktoritet 

legitimeras. Weber argumenterar för att en legitimering av den religiösa auktoriteten är 

när makten inte längre stödjer sig på den legitimiteten.88 Med detta i utgångspunkt 

kommer en vidare diskussion att föras angående sekulariserings-begreppet, se kapitel 5.6 

och 5.7. 

3.2 Källor och källkritik 

Mitt källmaterial består av kommunionlängder och ämbetsberättelser. Dessa 

ämbetsberättelser kallas även för prästmöteshandlingar. I fråga om äkthet angående 

kommunionlängderna finns det inga skäl till att man skulle vilja förfalska materialet, då 

innehållet i materialet gäller antalet nattvardsgäster samt prästernas beräkningar på dessa. 

I kommunionlängderna står det ett datum högst upp samt titeln nattvardsgäster. Varje 

namn för respektive gäst finns med i dessa handlingar, på detta vis har prästerna hållit 

räkningen på vilka som har deltagit i nattvarden eller inte. I fråga om närhet i tid är det 

tillförlitligt då ett datum alltid står på varje framsida, man har hållit räkningen på 

nattvardsgästernas deltagande. Någon tendens eller partiskhet angående 

kommunionlängderna är tvivelaktig men en möjlig sådan skulle kunna vara att prästerna 

 
86 Florén, A. (2018). Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, s.51-52 
87 Sanders, (1995). s. 314 
88 Weber, (1920). s.58 
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vill få deras församling att framstå som mer framgångsrik än övriga församlingar, dock 

ser jag detta som högst osannolikt då det ligger i prästernas intresse att hålla räkningen på 

församlingsmedlemmarna i deras deltagande i nattvarden. 

Angående äktheten i prästmöteshandlingarna finns det inga giltiga skäl till varför man 

skulle vilja förfalska materialet. En prästmöteshandling undertecknas av en biskop eller 

präst och i detta material står det om församlingens tillstånd, man tittar på hur väl 

församlingsmedlemmarna sköter de kyrkliga seder som prästerna värderar allra högst. 

Dessa ämbetsberättelser brukar ha ett mellanrum på 6 eller 7 år, prästerna noterar nya 

uppgifter årsvis och detta brukar sammanfalla väl. Uppgifterna kan dock bli till problem 

om man observerar närheten i tid då det kan vara olika präster som för anteckningarna. 

Det kan finnas en partiskhet eller tendens om att inte framföra korrekta uppgifter för att få 

sin församling att framstå som framgångsrik, detta är dock osannolikt då prästernas 

intresse ligger i att följa upp församlingsmedlemmarnas kyrkliga seder och hur väl de 

följer dessa. 

I den kvalitativa texttolkningen har en texttolkning varit min metod. Min tolkning av 

prästernas kommentarer kan belysa deras syn på sekterna inom församlingen, detta har 

varit en viktig del för att hitta spår av en sekulariseringsprocess. Om det skulle finnas en 

oro, kritik eller misstänksamhet mot sekterna kan detta vara av intresse. Viktiga ord jag 

har letat efter är individualism och även namn på olika väckelserörelser, exempelvis ”den 

schartauanska väckelsen”. Det intressanta angående texttolkningen blir att se vilka sekter 

som finns och om det kan finnas spår om att deras antal kommer att påverka 

nattvardsgästernas antal. 

Den kvantitativa delen handlar om deltagandet i nattvarden, den är relevant då uppgifterna 

handlar om den kyrkliga verksamheten. Dessa uppgifter kan ge svar på vilka förändringar 

som har skett inom församlingen. Om nattvardsgästernas antal förändras över tid kan detta 

användas för att jämföras i min texttolkning där prästernas syn presenteras under de 

gångna åren. Detta skapar en bild som kan målas upp i en helhet om den kyrkliga 

verksamheten i Gustavi församling. Denna helhet kan sedan i slutändan ge ett svar eller ett 

uttryck för en sekulariseringsprocess. 

3.3 Avgränsningar  

Denna studie definieras utifrån avgränsningen att det handlar om Gustavi församling, 

nattvardsgästernas antal och vilka variationer samt förändringar som kan ha uppstått från 

år 1860 till år 1899. Min utgångspunkt var från början att undersöka tre olika församlingar 

i Göteborgs stift, där alla tre är stadsförsamlingar. Anledningen till att det bara blev en 

stadsförsamling var för att det hade blivit ett alltför omfattande arbete att undersöka dessa 

tre församlingar, valet blev därmed att välja en av dessa församlingar. Gustavi församling 

är en av dessa tre stadsförsamlingar. Dessutom har en avgränsning skett att läsa igenom 

prästmöteshandlingarna från år 1865 till 1903 av naturliga skäl, ett alltför omfattande 

arbete skulle bli att läsa flera prästmöteshandlingar under en längre period. Skälet till 
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denna avgränsning var de väckelserörelser som uppstod i mitten av 1800-talet i Sverige. 

Denna bakgrund förklarar att det fanns olika tolkningar av kristendomen vilket gav 

upphov till olika folkrörelser. I Sverige under slutet av 1800-talet gick kyrkan igenom 

förändringar. Det skedde förändringar i den intellektuella sfären. Utgångspunkten för 

denna period kan belysas genom den bakgrund som beskrivs samt den teoretiska 

utgångspunkten. Ambitionen är att hitta ett uttryck för en sekulariseringsprocess på 

gruppnivå i Gustavi församling och inte för landet Sverige, även här sker en tematisk 

avgränsning. 

4.0 Undersökning 

I denna del kommer undersökningen att presenteras. Undersökningen består av två delar. 

Den första delen är den kvantitativa undersökningen, den består av tabeller som kommer 

att presenteras där de tidigare frågeställningarna kommer att diskuteras. De 

frågeställningar som tas upp är antalet nattvardsgäster och hur antalet har förändrats över 

tid, vid år 1860, år 1861 samt år 1898 och år 1899. Undersökningen för antalet 

nattvardsgäster under dessa åren gäller Gustavi församling. 

I den andra delen av undersökningen kommer den kvalitativa undersökningen att 

presenteras i form av prästernas kommentarer, man kommer att få ta del av deras syn på 

sekterna och den separatism som fanns inom församlingen. Den här kvalitativa 

texttolkningen är konstruerad med olika referat av prästernas kommentarer och min egen 

tolkning av deras kommentarer. 

4.1 Den kvantitativa undersökningen 

Tabell 1 En månadsvis beräkning av antalet nattvardsgäster i Gustavi församling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antalet nattvardsgäster   

  År 1860 År 1861 År 1898 År 1899 

Januari 1467 1221 599 558 

Februari 1110 1378 460 570 

Mars 1060 1822 506 731 

April 1385 1161 1026 548 

Maj 1524 1426 845 530 

Juni 1499 1859 618 578 

Juli 1971 1686 584 575 

Augusti 1433 1339 485 424 

September 1621 1937 604 577 

Oktober 1383 1687 708 653 

November  1533 1315 592 705 

December 1328 1457 483 500 

Summa 17314 18288 7510 6949 



16 
 

             Tabell 1 Summan av antalet nattvardsgäster i Gustavi församling 

           Källor: Uppgifterna är hämtade från kommunionlängder, GGK /13180  DII:10 / , GKA   

/13180  D II:12 

         Mina beräkningar är antalet nattvardsgäster i Gustavi församling vid de ovannämnda år. 

         Vid min första beräkning har valet att följa månad för månad under ett helt år vid året  

         1860 beräknats. Beräkningen gjordes genom att räkna i början av januari månad till 

         slutet av december månad för året 1860, detta antal blev sedan summan av hela 

         beräkningen. Summan av antalet nattvardsgäster vid året 1860 blev 17314. I min andra  

         beräkning vid året 1861 blev summan 18288. Detta resulterade alltså i en ökning på 974  

         nattvardsgäster från år 1860 till 1861. Vad gäller året 1898 kunde man observera en   

         betydlig minskning i januari månad jämförelsevis med året 1860. Beräkningen för året  

         1898 sammantaget, där landade summan på 7510 för antalet nattvardsgäster. Samma  

         beräkning gjordes för året 1899 där alla nattvardsgäster från januari till december 

         beräknades och summan där blev 6949. Här kan man observera en betydlig minskning i  

         antalet nattvardsgäster från år 1898 till år 1899. Denna minskning blev 561 i antalet  

         nattvardsgäster. 

 

        Tabell 2 Antalet nattvardsgäster, summan för respektive år har beräknats 

                         

 

      

 

             Tabell 2 En årsvis beräkning av medeltalet per år i antalet nattvardsgäster  

          Källor: Uppgifterna är hämtade från kommunionlängder 

          Ibid 

          Medeltalet per år för antalet nattvardsgäster vid året 1860 blev 1442. Medeltalet per år  

          för antalet nattvardsgäster vid året 1861 blev 1524. Medeltalet per år för antalet 

          nattvardsgäster ökade från år 1860 till år 1861 med 82 i medeltal. Vad gäller medeltalet 

          per år för antalet nattvardsgäster kan man notera att vid året 1898 blev summan 625 och  

          vid året 1898 blev medeltalet 579. En minskning på 46 i medeltal. 

    Tabell 3 En procentuell beräkning av summan 17314 och summan 6949 

 

 

 

   Antalet nattvardsgäster   

   År 1860 År 1861 År 1898 År 1899 

 Summa 17314 18288 7510 6949 

Medeltal per 
år   1442 1524 625 579 

 Procentuell förändring från år 1860 till 1899 

   År 1860 År 1861 År 1898 År 1899 

 Summa 17314 18288 7510 6949 

Medeltal per 
år   1442 1524 625 579 

Förändring i procent       40% 
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Tabell 3 En minskning med 40% från år 1860 till 1899 angående nattvardsgästernas antal 

    Källor: Uppgifterna är hämtade från kommunionlängder 

     Ibid 

     I denna beräkning har en procentuell beräkning använts för att åskådliggöra effekten av 

     den minskning som har skett. Medeltalet för antalet nattvardsgäster per år vid året 1860 var 

     1442. Medeltalet för antalet nattvardsgäster per år vid året 1899 var 579. Detta är en 

     minskning på 40%. En förklaring till denna stora minskning kan finnas i prästernas syn på  

     sekterna, i den andra delen av undersökningen kommer jag att tolka prästernas 

     kommentarer. 

 

 

     4.2 Den kvalitativa undersökningen 

     När det gäller sekterna i Gustavi församling så finns det lite uppgifter från en 

     prästmöteshandling som sträcker sig från år 1865 till 1871. I denna prästmöteshandling  

     kan man utläsa följande citat; ’Af sådana finnas tyvärr icke få’.89 Det finns mormoner, 

     metodister samt baptister. Kolportörer är verksamma genom den ’lutherska missionen’, de  

     delar ut kyrkotidningar runtom i staden. Herrnhutismen är en sekt som även finns inom  

     församlingen, den har dock inte så många anhängare, prästerna lägger märke till att salen 

     oftast är tom.90  

     Fortsättningsvis för år 1872 till 1877 prästmöteshandling noterar prästerna 

     att nya sekter har tillkommit inom församlingen. De som finns kvar sedan tidigare är  

     metodister, baptister och mormoner. Nya sekter är swedenborgare, s.k. Plymouthbröderna 

     även anhängare av ny-evangelismen. Anhängarna tillhörande ny-evangelismen har en egen  

     tidning som heter ’Göteborgs Weckoblad’.91  

     Vad gäller året 1877 till 1890 innehåller följande prästmöteshandling ett citat som kan ge 

     en relevant utgångspunkt: ’Biskop Björck och pastorn höll i enlighet en önskan, 

     varannan månad missionspredikan i domkyrkan, hvar vid kollekt uppbars för svenska  

     kyrkans mission. Men dessa missionsgudstjenster hafva numera upphört i anseende till  

     svårigheten att anskaffa predikanter. Somliga prester anse vår kyrka för oduglig att verka  

     för missionen och äro mer benägna att tala mot än för vår tids missionsverksamhet’.92 

     Vidare angående nattvardsgången för nattvardsgästerna så har prästerna noterat att de 

     agerar på samma vis inom andra stora stadsförsamlingar. Ett citat angående detta: ’Att i  

 
89 GDA/12486 F10A:5 
90 GDA/12486 F10A:5 
91 GDA/12486 F10A:5 
92 År 1877-1890 GDA /12486 F10A:7 



18 
 

     denna församling liksom i andra stora församlingar, ett icke ringa antal alldeles avhåller  

     sig ifrån nattvardens begående, kan tagas för givet. Orsaken härtill borde oftare vara 

     likgiltighet i religiöst hänseende än samvetsbetänkligheter.93 Många av medlemmarna  

     väljer att avstå ifrån att delta i nattvarden, skälet till detta enligt prästen är att man är  

     ointresserad och indifferent gentemot denna kristna ritual.94 Prästen tror att orsaken till  

     denna likgiltighet härrör ifrån ’religiöst hänseende’. 

     Fortsättningsvis i prästmöteshandlingen noterar prästen att husets medlemmar borde lägga 

     mer tid på att enskilt läsa predikosamlingar, denna notis riktas till de mer ’kyrkligt 

     sinnade’.95 Man är dock inte särskilt orolig över att man inte gör detta inom de frikyrkliga 

     kretsarna då man är mycket mer benägen att göra detta. Prästen har haft svårt att veta vilka 

     andaktsböcker som har använts dock, då det har rört sig om en väldigt stor mängd olika  

     variationer och prästen kan inte ge en bestämd uppgift om vilka det rör sig om. De  

     frikyrkliga föredrar nyare litteratur vilket prästen kallar för ’ströskrifter’. Prästen 

     konstaterar att prästerskapet inte har vidtagit några åtgärder för andaktsböckernas 

     spridning.96 

     Angående de frikyrkliga medlemmarna finns ett citat som ger en ytterligare relevant  

     infallsvinkel. Prästen har noterat uppgifter om deras seder och konstaterar att de undviker 

     att dricka alkohol samt yttrar inga svordomar. Det finns inget att anmärka på familjelivet  

     hos de. Vad som sticker ut i texten är följande citat: ”Men fruktar högeligen att många av 

     dem hyllar en individualism, som i sina konsekvenser leder till uppläsning av allt verkligt  

     samfundsliv.”97  

     För år 1890 till 1896 prästmöteshandling har prästerna noterat att det finns åtskilliga sekter  

     inom församlingen, man noterar att de inte har ökats utan snarare minskats. Ett citat  

     angående deras antal: ”Några hafva antagligen återgått till kyrkan, då lämnat, andra  

     återgått till någon av sekterna.”98 

     Vid 1896 till 1903 års prästmöteshandling finns det information om nattvardsgästernas 

     relation till nattvarden. Ett citat angående nattvarden; ”Några torde avse sig för avhålla sig  

     från nattvarden för att icke utsätta sig för det stora ansvar i, som åtföljer ett ovärdigt  

     begående av densamma. Här de avlösa flesta av dessa som utebliva från nattvardsbordet, är  

     antagligen den verkliga anledningen, att de icke på allvar söka sin frälsare i hans ord, varit  

     följer att de icke kunna känna något behov att söka honom i hans nattvard”.99       

     Fortsättningsvis för denna prästmöteshandling står det om ett antal sekter i församlingen,  

     det finns metodister, baptister, mormoner, swedenborgare. Man har begärt utträde ur  

 
93 År 1877-1890 GDA /12486 F10A:7 
94 GDA/12486 F10A:7 
95 GDA/12486 F10A:7 
96 GDA/12486 F10A:7 
97 GDA/12486 F10A:7 
98 GDA/12486 F10A:8 
99 GDA/12486 F10A:9 
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     svenska kyrkan för metodist och baptistsamfunden, detta har anmälts vara ca. 2 i medeltal 

     per år.100 

 

5.0 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat att analyseras i form av en diskussion. De 

tidigare frågeställningar kommer att besvaras i detta textavsnitt. 

5.1 Hur har nattvardsgästernas antal förändrats under åren 1860 till 1861? 

Summan för helåret 1860 blev nattvardsgästernas antal 17314. Senare vid året 1861 blev  

summan 18288 för nattvardsgästernas antal. Detta blev en ökning på 974 nattvardsgäster från 

år 1860 till år 1861. 

5.2 Hur har nattvardsgästernas antal förändrats under åren 1898 till 1899? 

Vid år 1898 blev summan av alla nattvardsgäster 7510. Vid året 1899 blev summan 6949. 

Detta resulterade i en minskning på 561 i antalet nattvardsgäster. 

5.3 Hur har nattvardsgästernas antal i procent förändrats från år 1860 till 1899? 

Denna beräkning som gjordes avser från år 1860 till år 1899. Summan för år 1860 blev  

antalet nattvardsgäster 17314, summan för år 1899 blev summan 6949 i antalet. Detta är en  

minskning på 40%. En förklaring till denna stora minskning kan finnas i prästernas syn på 

sekterna i Gustavi församling. 

 5.4 Hur såg prästernas syn ut på sekterna i Gustavi församling?  

 Vid den första prästmöteshandlingen vid åren 1865 till 1871 kunde prästerskapet notera att 

 det tyvärr inte finns få sekter i församlingen. Man var väldigt missnöjda och kritiska till 

 utvecklingen. Det fanns en mångfald av sekter och trosuppfattningar. Det fanns även 

 kolportörer och dessa delade ut kyrkotidningar, detta betraktade prästerna med noggrann 

uppmärksamhet. 

Vid den senare prästmöteshandlingen för åren 1872 till 1877 står det om att nya sekter 

tillkommit i församlingen. Några av dessa nya var; swedenborgare, Plymouthbröderna,  

ny-evangelister var några av dessa som nämndes. Vad man även noterade var att  

ny-evangelisterna hade en egen tidning som hette ”Göteborgs-Weckoblad”. Denna tidning  

hade en titel under sitt namn där det stod ”tidning för politisk och kristlig upplysning”.101 

Prästerna noterade denna tidning och var misstänksamma mot den.  

Vidare vid åren 1877 till 1890 fanns det ett citat om missionspredikan. Prästerskapet hade 

svårt att anlita predikanter, några präster ansåg att kyrkan var oduglig för deras mission, dessa 

präster hade varit mer benägna att tala mot än för deras missionsverksamhet. Det riktades en 

kritik mot kyrkan, fast nu kom kritiken internt inom prästerskapet, en möjlig orsak är att några  

av prästerna hade börjat få en annan tolkning av kristendomen. I samma prästmöteshandling 

 
100 GDA/12486 F10A:9 
101 https://wiki.rotter.se/images/4/40/G%C3%B6teborgs_weckoblad_1878-10-31_1.jpg 
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står det om nattvardsgästerna och de har valt att inte delta i nattvarden. Prästerna tror att 

orsaken är likgiltighet i religiöst hänseende. Om det är dessa nattvardsgäster som inte vill 

delta i nattvarden är några av de frikyrkliga medlemmarna kan jag bara spekulera om, 

möjligheten finns där. Dessutom i de frikyrkliga kretsarna har de varit mer benägna att läsa 

andaktsböckerna själva och föredragit nyare litteratur. 

Ett citat från prästmöteshandlingen vid åren 1877 till 1890 kanske kan förklara 

församlingsmedlemmarnas nya frikyrkliga kretsar; ”Men fruktar högeligen att många av dem 

hylla en individualism, som i sina konsekvenser leder till uppläsning av allt verkligt 

samfundsliv”. Detta citat genomsyrar prästernas syn på församlingens tillstånd. Denna syn 

sträcker sig från år 1865 till år 1903. Vad prästerskapet konstaterar i den första 

prästmöteshandlingen var att det fanns tyvärr många sekter i församlingen. Sekterna var dock 

bra på att följa sederbruket genom att inte ägna sig åt att dricka alkohol och yttra svordomar. 

Vad prästerskapet blev oroliga för angående sekterna var att församlingsmedlemmarna hade 

möjligheten att läsa kyrkotidningar, variationer av andaktsböcker, detta medförde en 

misstänksamhet mot sekterna men man valde att inte utföra några åtgärder kring detta. 

Prästerskapet var oroliga över de frikyrkligas rationalitet, att de strävade efter individualism. 

5.5 Weber om rationalisering och auktoritetsrelationer och den intellektuella sfären 

Enligt Weber utvecklas en rationalism när det rationella handlandet tar över det traditionella 

handlandet vilket sker på två olika plan, ett teoretiskt och ett praktiskt plan.102 På det 

teoretiska planet kan människan formulera begrepp för verkligheten. Detta i sig blir en form 

av frigörelse vilket skapar nya förutsättningar för nya tankesystem av religiös natur.103 Det 

första steget mot en frigörelse sker teoretiskt, när människan formulerar nya tankar och idéer. 

På ett praktiskt plan menar Weber på att rationalisering handlar om vilka mål som är 

uppställda, vad för typ av handlingar det blir bestäms av de mål som är uppställda.104 Det 

andra steget mot en frigörelse sker på ett praktiskt plan, då en tanke behöver omsättas till 

handling, vad det blir för typ av handling beror på vad målet är.   

 

När rationaliseringen fortsätter skapas en differentiering i samhällets olika funktioner där 

exempelvis religionsutövning förändras.105 När frigörelsen är skapad har nu en valfrihet 

uppstått. Enligt Weber angående auktoritetsrelationer kommer makten att legitimeras genom 

hur man stödjer den.106 En karismatisk auktoritet och dess makt legitimeras beroende på hur 

lojala individens följare är. En religiös ledare med karisma har möjligheten att värva 

medlemmar till gruppen. Den traditionalistiska auktoriteten legitimeras utifrån de traditioner 

som finns. 107 De individer med nya tankesystem har valfriheten att inte delta på nattvarden 

och exempelvis följa nya religiösa ledare som tilltalar deras andlighet. Därmed legitimeras 

 
102 Weber, (1920). s. 9 
103 Weber, (1920). s.10 
104 Weber, (1920). s. 10 
105 Weber, (1920). s. 10 
106 Weber, (1920). s. 58 
107 Weber, (1920). s. 61 
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inte längre makten hos den traditionalistiska auktoriteten. Dessutom, i samband med en 

valfrihet finns nu även en flexibilitet. Nya tankesystem kan även vara av vetenskaplig natur. I 

den intellektuella sfären kan religionen trängas bort. Den intellektuella kunskapen kan göra att 

världen avmystifieras och detta kan ske när den empiriska vetenskapen tränger undan 

religionen.108 När böcker, tidningar eller pamfletter kunde spridas, fanns en tillgänglighet och 

det kunde uppstå nya målsättningar bland den läskunniga befolkningen. 

 

5.6 Diskussion 

Året är 1903 när den sista ämbetsberättelsen tar slut. Det fanns en mångfald av sekter inom 

Gustavi församling, detta är vad Martling diskuterar om att kyrkan inte anpassade sin kyrka 

och tro efter den nya tidens ideal. Medlemmarna i församlingen uppfattade verkligheten olika, 

man var inte längre överens om vad kristendomens budskap egentligen bestod av. 

Enhetssamhället bröts ned, inte bara av modernisering samt industrialisering men också för att 

nya trosuppfattningar fanns nära till hands. Martling konstaterar i sin avhandling om 

nattvardsfrekvensen att enligt prästmötet 1905 var krisen i största allmänhet fullt utvecklad 

redan vid början av 1900-talet.109 En förklaring till denna utveckling kan vara hur Sanders 

definierar sekularisering, idéen om att religionen blir en privatsak och en frigörelse kan uppstå 

som resulterar i en valfrihet.110 Gelfgren i sin forskning förklarar hur kolportörerna inkräktade 

på prästernas uppgifter, vilket skapade en religiös förändring.111 Sammantaget belyser dessa 

förändringar av livsmönster att olika värderingar och beteenden kan förklaras av en ökad 

sekularisering. För att försöka förstå varför det var så många individer som sökte nya 

inriktningar i sina liv behöver man förstå att det fanns en intellektuell strävan att förstå sin 

samtid. Vad jag har konstaterat i min uppsats inom den undersökta perioden var att religionen 

förändrades inom Gustavi församling. Min förhoppning med uppsatsen var att fördjupa 

sekulariserings-begreppet och göra begreppet mer tydligare. 

6.0 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har syftet med uppsatsen varit att undersöka Gustavi församling och 

vilka religiösa förändringar som hade uppstått. Dessa religiösa förändringar var i huvudsak 

det vi kallar för sekularisering och ambitionen var att hitta ett uttryck för en 

sekulariseringsprocess. Jag ville undersöka nattvardsgästernas antal och se vilka förändringar 

som skedde pga. den bakgrund som fanns angående väckelserörelser från mitten av 1800-

talet. Dessutom fanns möjligheten att läsa uppgifter som prästerna hade skrivit och dessa gav 

mig möjligheten att få ta del av deras syn på församlingsmedlemmarna och den kyrkliga 

verksamheten. Denna studie har genomförts efter mitt besök på Landsarkivet i Göteborg, där 

jag fann mitt arkivmaterial. 

 
108 Weber, (1920). s. 105 
109 Martling, (1958). s. 40 
110 Sanders, (1995). s. 17 
111 Gelfgren, (2003). s. 14 
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Mitt källmaterial har bestått av kommunionlängder och prästmöteshandlingar. I 

kommunionlängderna har det funnits uppgifter om nattvardsgästernas och hur många antalet 

har varit månad för månad, år för år. Detta blev grunden för den kvantitativa undersökningen 

där statistiken kunde ge en numerisk observation. Vad som beräknades var nattvardsgästernas 

antal genom att observera summan för varje år och sedan beräknades ett medeltal per år och 

slutligen beräknades antalen i procent från början till slutet av undersökningen för att visa på 

den stora förändringen som skedde under mitten av 1800-talet och fram till början av 1900-

talet. Dessutom har jag läst prästmöteshandlingar, min ambition var att leta efter ord som 

kunde uttrycka prästerskapets orolighet, misstänksamhet eller kritiska hållning gentemot 

sekterna och fann att de var missnöjda med utvecklingen att det fanns många sekter i Gustavi 

församling. Genom en teorianknytning med hjälp av Weber har en diskussion förts angående 

rationalisering, auktoritetsrelationer och den intellektuella sfären som har bidragit med en 

koppling mellan Sanders sekulariserings-begrepp. 

Mitt val av metod baserades på tidigare forskning för den kvantitativa undersökningen. Denna 

del utgjorde grunden för undersökningen vilket jag senare kunde bygga på kunskaper med 

hjälp av den kvalitativa texttolkningen. På detta vis kunde jag åskådliggöra religiösa 

förändringar samt hitta en sekulariseringsprocess. I den kvantitativa undersökningen visade att 

nattvardsgästernas antal hade minskat med 40% från år 1860 till år 1899. Vilka orsaker till 

denna kraftiga minskning ville jag undersöka i den kvalitativa texttolkningen. I min tolkning 

av prästernas kommentarer kunde vi se att det fanns en mångfald av sekter i församlingen. 

Dessa sekter var grenar från kristendomen, där varje sekt hade en egen tolkning samt 

trosuppfattning. I Gustavi församling fanns det metodister, baptister, mormoner, adventister, 

swedenborgare, Plymouthbröder, herrnhutism samt den schartauanska väckelsen. Kyrkan 

hade svårt att anpassa sin lära och tro efter hur samhället utvecklades. Inom de frikyrkliga 

kretsarna var individualismen viktigare än den kollektiva identiteten och gemenskapen som 

kyrkan en gång stod för.  

Prästerskapet gav sin syn på sekterna genom att förklara sin oro och misstänksamhet gentemot 

församlingsmedlemmarnas vilja att sträva efter en egen tolkning av kristendomen, prästerna 

kom aldrig med några åtgärder för att förhindra andaktsböckers spridning, man försökte 

varken trycka ner eller uppmuntra deras vilja, man började tillåta medlemmarna att bestämma 

själva utan tvång. Jag har använt mig av sekulariserings-begreppet för att förklara denna 

sekulariseringsprocess. Vad denna sekulariseringsprocess uttryckte var en form av frigörelse 

från en kyrklig auktoritet. Denna frigörelse kunde endast ske utan att det fanns ett tvång. Den 

religiösa auktoriteten tappade sin legitimitet och nya tankar och tolkningar fick fotfäste hos 

församlingsmedlemmarna. En individualism började synas tydligt i Gustavi församling. 

Uttrycket för denna sekulariseringsprocess blev frigörelsen från den kyrkliga auktoriteten och 

detta skedde på en gruppnivå i Gustavi församling. 

6.1 Avslutande resonemang  

Det som historikern Hannes Sanders kallade för sekularisering handlade om en utveckling 

från ”religion som kultur” till ”religion som tro”, att religionen blev en personlig 
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angelägenhet. Dessutom handlade inte väckelserörelserna endast om att framföra sin 

predikan, det handlade om att ha möjligheten att få välja själv vad man ville tro på. Ett annat 

sätt man kan definiera att vara sekulär, är att man undergår en frigörelse från en religiös 

auktoritet, där sekulariserings-begreppet helt enkelt blir en; frigörelse. Det latinska ordet för 

sekulär är ” sæcularis”. En tidsrymd av flera sekel, en mång-hundraårig process.112 Martin 

Luther var en tysk präst och teolog som är mest känd för att ha initierat den protestantiska 

reformationen.  

Var Luthers reformation en frigörelse från en religiös auktoritet? Det kanske var en form av 

frigörelse från kyrkans makt. Luther motsatte sig tanken om att begångna synder kunde köpas 

för pengar för att undvika Guds straff. Enligt Luther kunde frälsning endast ske genom tron på 

att Jesus har sonat våra synder, detta sågs som en utmaning mot den romersk-katolska kyrkan. 

Vad Weber menar med en rationalisering på ett teoretiskt plan blev förutsättningen för nya 

tankesystem av religiös natur. Detta blev en frigörelse från en religiös auktoritet. Min uppsats 

hade inte ambitionen att svara på när sekulariseringen påbörjades i Europa, utan snarare att 

visa på exempel på en församling i Göteborg stift som exemplifierar en del av en större 

sekulariseringsprocess som är svår att överblicka. Det kanske inte går att överblicka 

sekulariseringsprocessen eftersom den finns i våran samtid och i framtiden. En process som 

varar i århundranden där dess början blir svår att redogöra, men där en möjlig orsak var 

Luthers reformation. Det är nog omöjligt att redogöra om det finns ett slut på 

sekulariseringsprocessen. Vad min uppsats däremot har svarat på är att det har funnits en 

sekulariseringsprocess i Gustavi församling. Sekterna i Gustavi församling strävade efter 

individualism och religionsfrihet.  

Sekulariseringen är ett svårtolkat och gåtlikt begrepp då andra begrepp har en tendens att 

sammanfogas och inbäddas i definitionen. Begrepp som sammanfogas är t.ex. rationalisering, 

pluralism, byråkratisering, modernisering, individualism, valfrihet och frigörelse. Enligt Peter 

Berger påbörjades sekulariseringen när Martin Luther spikade upp sina 95 teser om 

avlatshandeln på kyrkporten i Wittenberg.113 Vidare angående begreppet sekulariseringen, där 

finns ett intressant andligt fenomen. Sekulariseringen frigör ett utrymme inom en människa 

och därmed skapas ett tomrum. En religiös auktoritet som en kyrkas makt och inflytande, en 

präst som inte längre blir lyssnad på eller till och med när Gud inte längre dyrkas, då 

försvagas den religiösa auktoriteten och detta sker gradvis. För att det ska börja ske gradvis 

behövs en frigörelse från den religiösa auktoriteten. Denna frigörelse kan endast ske förutsatt 

att det finns en valfrihet. Om man har valfriheten, då har man flexibiliteten att välja vad man 

vill tro på. Denna flexibilitet har utvecklats från frigörelsen och valfriheten. Denna gradvisa 

försvagning av den religiösa auktoriteten ger möjligheten för individen att söka sig till nya 

individuella andliga centrum och fylla det tomrum som sekularisering skapar. Därmed uppstår 

 
112 https://www.saob.se/artikel/?seek=sekul%C3%A4r 
113 Reaves, Dylan (2012) "Peter Berger and the Rise and Fall of the Theory of Secularization, "Denison Journal of 
Religion: Vol. 11 , Article 3, sid 2 
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problematiken med att definiera sekularisering då den dels sker gradvis och smygande samt 

osynligt på individnivå.   
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