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Abstract 

 

This essay focuses on how four missionary Mormons from The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints became religious and joined the church. In the study, three questions are 

posed. Firstly, what reasons could there be behind four missionary Mormons’, two men and 

two women, in between eighteen and twenty years old, choice of joining the Church of Jesus 

Christ of Latter-Day Saints, and missionizing in the south of Sweden? Secondly, how can these 

reasons be explained by applying four scientific theories of religion? Lastly, how can this study 

be helpful for teachers in the subject of religion in Swedish secondary schools? The empiric 

material is based upon two sets of semi-structured interviews with the missionaries in pairs. 

The theoretical framework of this essay is based on the theory of socialization by Peter L. 

Berger and Thomas Luckmann, the theory of deprivation by Charles Glock and Rodney Stark, 

the theory of rational choice by Rodney Stark and William S. Bainbridge and the theory of 

searching for meaning and belonging by Peter L. Berger. My study shows that there are 

different reasons behind the four missionary Mormons’ choice of joining the church. Thus, the 

four theories can all be used to explain different aspects of these four Mormons’ religiousness. 

The study also shows that parts of the results can be helpful for teachers of RE in Swedish 

secondary schools. 

 

Keywords: Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga, socialisering, deprivation, rationella 

val, sökande efter mening och tillhörighet, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Charles Glock, 
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Förord 

 

Titeln till den här uppsatsen är ett skämtsamt citat från en intervju med en av de fyra deltagarna 

i min studie. Att som utomstående förstå hur en troende person känslomässigt känner inför Gud 

är för mig svårt, även om jag är övertygad om kraften i känslorna bakom efter att ha genomfört 

den här studien. Som blivande lärare har jag ett stort yrkesmässigt intresse i att kunna förmedla 

olika perspektiv på religioner och livsåskådningar till de människor som finns i vårt samhälle. 

Med anledning av det vill jag rikta ett stort tack till alla medverkande, för att jag genom den här 

studien fick ta del av personliga berättelser, upplevelser, känslor och tankar kring religiositet 

och religiösa engagemang.   
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1. Inledning 

 

I den här studien kommer jag undersöka varför fyra missionerande mormoner från Jesu Kristi 

Kyrka Av Sista Dagars Heliga blev religiösa. Mitt val av ämnesområde grundar sig i att jag för 

några år sedan etablerade kontakt med två medlemmar och tillika missionärer ur kyrkan. Jag 

lämnade mitt nummer till en av dem och sedan dess har jag återkommande fått samtal och 

inbjudningar att närvara vid olika aktiviteter och samtal om min tro. Allt eftersom nya 

missionärer hörde av sig, i takt med att gamla missionärer åkte hem, började mitt intresse stiga 

kring orsakerna bakom att dessa missionärer hade valt att hänge sig åt en religion och resa över 

hela världen under flera år för att sprida den.  

När jag sedan i slutet av min religionslärarutbildning fick möjligheten att själv välja 

uppsatsämne insåg jag min chans att i en studie kunna kombinera mitt intresse med behovet av 

mer forskning kring orsaker till människors religiositet. En framtida uppgift för mig som 

blivande lärare är att kunna förmedla olika perspektiv på människors religiositet till elever i 

religionsundervisning. Med denna uppsats hoppas jag därför kunna ge perspektiv på 

människors val av religion inom Jesus Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga. När jag 

fortsättningsvis beskriver Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga kommer jag ibland ersätta 

det i korthet med begreppet kyrkan, för att spara utrymme i texten. 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

2.1 Syfte 

Mitt syfte är att genom intervjuer, i en stad i södra Sverige, undersöka möjliga orsaker till att 

fyra missionerande mormoner blev religiösa och anslöt sig till Jesu Kristi Kyrka Av Sista 

Dagars Heliga. Jag avser att pröva intervjupersonernas svar gentemot fyra 

religionsvetenskapliga teorier, om vilka anledningar det kan finnas till att människor blir 

religiösa. Jag avser även att göra en didaktisk reflektion över studiens betydelse och användning 

i religionsundervisning i gymnasieskolan. 

 

2.2 Frågeställning  

1. Vilka möjliga orsaker finns bakom att fyra missionerande mormoner, två män och två 

kvinnor, i åldrarna 18 till 20 år, i en stad i södra Sverige, enligt egen utsago, blev religiösa och 

anslöt sig till Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga? 
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2. Hur kan dessa orsaker förstås med hjälp av fyra religionsvetenskapliga teorier om orsaker till 

människors religiositet? 

3. Hur kan studiens innehåll användas i religionsundervisning i gymnasieskolan? 

 

3. Forskningsöverblick 

 

Här nedan beskriver jag tidigare forskning inom två ämnesområden, där det ena är inriktat på 

faktorer bakom religiöst engagemang bland mormoner som tillhör Jesu Kristi Kyrka Av Sista 

Dagars Heliga och det andra är inriktat på orsaker bakom religiositet inom andra religioner. Jag 

upplevde dels svårigheter i att hitta forskning om orsaker bakom mormoners religiositet, dels 

svårigheter i att hitta forskning som är nära i tiden för min studie. Någon forskning om möjliga 

orsaker bakom mormoners religiositet där de fyra teorierna appliceras samtidigt fann jag inte, 

vilket görs på empirin i min studie. Däremot fanns det en del forskning kring faktorer för 

religiöst engagemang inom andra religioner. Betydelsen av min studie understryks av 

svårigheterna att hitta forskning om möjliga orsaker bakom religiöst engagemang bland 

mormoner och forskning där appliceringar av de fyra teorierna görs samtidigt. 

 

3.1 Faktorer för religiöst engagemang bland mormoner 

Faktorer för religiöst engagemang bland mormoner tillhörande Jesu Kristi Kyrka Av Sista 

Dagars Heliga har studerats av den amerikanska sociologiprofessorn Marie Cornwall (1988). 

Utifrån variablerna föräldrar, kyrkan och vänner undersöker hon hur religiös socialisering bland 

mormoner kan ske och problematiserar även det faktumet att tidigare forskning främst fokuserat 

på de tre variablerna var för sig.  

Med hjälp av en strukturell ekvationsmodell undersöker Cornwall (1988, s. 210) hur 

variablerna är relaterade till varandra. Materialet som undersökningen bygger på är insamlat 

från 27 slumpmässigt utvalda församlingar och i varje församling har 32 kyrkligt aktiva och 42 

inaktiva familjer valts ut. I studien erbjöds personer som var döpta före 19 års ålder att delta 

och totalt var det 570 personer i det slutgiltiga urvalet (Cornwall, 1988, s. 211). Frågorna, som 

ställdes i de utskickade enkäterna, handlade om frekvensen i respondenternas föräldrars 

kyrkobesök, om det egna deltagandet i kyrkliga aktiviteter under tonåren och antal vänner som 

var aktiva i kyrkan.  

Utifrån resultaten drar Cornwall (1988, s. 227) slutsatsen att familjen visserligen är en viktig 

faktor, men inte på ett explicit sätt. Sannolikheten är däremot stor att en ungdom väljer att 
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engagera sig i kyrkan om båda föräldrarna är med i den och har vänner under tonåren som också 

är med i den. Resultatet från undersökning kan dock inte förklara familjers inverkan på 

ungdomars val av kyrkliga engagemang, eftersom det enligt Cornwall (1988, s. 228) är 

beroende av hur ungdomar socialiseras i kyrkan. 

Cornwall (1989) undersöker även hur de fem olika teoretiska utgångspunkterna: religiös 

socialisering, gruppengagemang, religiös övertygelse, rättrogenhet och demografiska variabler 

som exempelvis utbildningsnivå, kön, socioekonomisk bakgrund, kan användas för att förklara 

orsaker till att medlemmar i Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga i USA blev religiösa. 

Syftet med undersökningen är även att pröva de olika teoretiska utgångspunkterna tillsammans, 

eftersom det inte hade gjorts tidigare (Cornwall, 1989, s. 573). Materialet består av samma urval 

som i den föregående studien (Cornwall, 1988), med skillnaden att alla personer över 18 år, 

samt en slumpmässigt utvald vuxen i varje familj fick erbjudande att delta och totalt var det 

1874 personer i det slutgiltiga urvalet. Efter att ett 32 frågor långt formulär skickats ut var det 

totala deltagandet 64 procent.  

Utifrån svaren från enkäterna kommer Cornwall (1989, s. 587) fram till flera slutsatser. En 

är att alla de teoretiska utgångspunkterna kan användas, för att förklara anledningar till att de i 

studien deltagande mormonerna hade blivit religiösa. En annan slutsats är att de fem faktorernas 

direkta och indirekta påverkan behöver studeras mer ingående, eftersom varje faktor kan ge nya 

perspektiv på hur religiositet kan utvecklas.  

 

3.2 Faktorer för religiöst engagemang 

Faktorer för religiöst engagemang inom andra religioner har bland annat studerats av den 

amerikanska psykologiprofessorn Elizabeth Weiss Ozorak (1989), som utifrån en social-

kognitiv modell om förankring och övergivande av tro undersöker en hypotes om riskerna med 

att unga vuxna upprätthåller, överger eller expanderar sina religiösa engagemang. Detta på 

grund av anledningar som föräldrars och kamraters sociala förväntningar, kognitiv utveckling 

och existentiell ångest.  

Materialet som används i studien utgörs av enkätsvar från 390 personer, som åldersmässigt 

befann sig i övergången från tonåringar till vuxna. I enkäterna fick de 390 personerna svara på 

frågor om sina egna och de egna familjernas religiösa bakgrunder, erfarenheter och 

praktiserande av religioner, existentiella frågor samt frågor om relationer till familjer och 

vänner. Resultatet visar bland annat att 23 procent av de svarande, under övergångsperioden 

från ungdomar till vuxna, hade utvecklat en annan övertygelse än den de hade växt upp med. 
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Det kunde till exempel handla om en annan religion eller livsåskådning, som inte hade att göra 

med någon institutionaliserad religion (Ozorak, 1989, s. 455–456).  

Några av de slutsatser Ozorak (1989, s. 460–461) kommer fram till är att hypotesen genom 

undersökningen delvis blir bekräftad. Sannolikheten är hög att personer som redan var troende 

skulle fortsätta vara det, samtidigt som sannolikheten också var hög att personer som inte var 

troende inte heller skulle utveckla en sådan. Vänner och föräldrar hade även stor inverkan på 

vad ungdomar företog sig, oavsett vad de trodde på.  

I likhet med Ozoraks arbete undersöker den amerikanske utbildningsprofessorn Joseph A. 

Erickson (1992) huruvida det finns samband mellan unga vuxnas religiositet och variablerna 

familj, vänner och religiös utbildning. Syftet är att tillämpa en strukturell ekvationsmodell för 

att mäta unga vuxnas religiositet, baserat på Cornvalls (1988) strukturella ekvationsmodell. 

Materialet som används i studien utgörs av insamlade enkätsvar från en tidigare studie i USA 

om kristna utbildningar inom olika kyrkor, där omkring 5000 unga vuxna deltog. Erickson 

(1992, s. 135) har gjort ett urval där han undersöker personer mellan 16 och 18 år, som har varit 

medlemmar i en församling under minst två år. Urvalet resulterade i en population som 

utgjordes av omkring 900 personer.  

Utifrån resultatet drar Erickson (1992, s. 149) slutsatsen att det inte råder några tvivel om att 

unga vuxnas religiositet påverkas av föräldrar, vänner och religiös utbildning, men däremot är 

det svårt att fastslå hur påverkan tar sig uttryck. Erickson (1992, s. 149) menar att det går att se 

i resultatet att föräldrars direkta religiösa aktivitet inte har någon nämnvärd påverkan på unga 

vuxnas religiositet. Däremot visar den insamlade datan enligt Erikson (1992, s. 149) att 

föräldrar i större utsträckning tenderar att leda sina barn till andra sociala influenser, som i sin 

tur är mer religiöst framträdande. Erickson (1992, s. 149) drar även slutsatsen att religiös 

utbildning har en social påverkan på unga vuxnas religiositet. 

Även de amerikanska sociologiprofessorerna Wan-Ning Bao, Les B. Whitbeck, Danny R. 

Hoyt och Rand D. Conger (1999), professor i mänsklig utveckling och familjestudier, 

undersöker föräldrars roll i barns utvecklingar av religiositet. Syftet med studien är att pröva 

empirin mot en socialiseringsteori, för att se om det kan ske en social överföring av föräldrars 

religiositet gentemot barn. Det insamlade materialet utgörs av intervjuer med 407 

protestantiska, katolska och judiska familjer, där bland annat föräldrarnas religiositet och grad 

av religiöst praktiserande och engagemang undersöks (Bao, Whitbeck, Hoyt & Conger, 1999, 

s. 365).  

Utifrån resultatet kommer Bao m. fl. (1999, s. 370) fram till att barn ofta tar efter föräldrars 

beteende och försöker imitera dessa och mammor influerar oftast mer på pojkars såväl som 
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flickors religiösa engagemang än vad pappor gör. Bao m. fl. (1999, s. 370) drar även slutsatsen 

att föräldrar har en social inverkan på barns religiösa utveckling, genom överföring av egna 

religiösa övertygelser och engagemang. 

I likhet med de tre föregående studierna undersöker den amerikanske psykologiprofessorn 

Todd F. Martin, professorn i socialt arbete och familjestudier James M. White, samt forskaren 

Daniel Perlman (2003) huruvida föräldrars inflytande är en huvudsaklig faktor bakom unga 

katolikers religiositet. Detta görs utifrån James Fowlers teori om kognitiva utvecklingsstadier 

av barns religiösa utveckling och Harry Himmelfarbs fem kanaliseringshypoteser (Martin m. 

fl., 2003, s. 171–173).  

Materialet som prövas har författarna själva inte samlat in, utan återanvänt från en tidigare 

studie av den amerikanske psykologen Peter Benson. Det består av enkätsvar från 2379 unga 

katoliker, som besvarade frågor kring sina interaktioner med kyrkan, föräldrar och vänner. 

Slutsatserna Martin m. fl. (2003, s. 183–184) drar utifrån resultaten, är att det råder ett direkt 

förhållande mellan influenser från föräldrar, kyrkan och kamrater på ungdomars grad av 

religiositet. Samtidigt menar de att en av svagheterna med undersökningens slutsatser är att 

graden av religiositet i praktiken är svår att fastslå. Detta eftersom frågorna i enkätsvaren enbart 

handlade om huruvida ungdomarna gick till kyrkan en gång i veckan eller inte.  

 

4. Metod 

 

4.1 Urval 

Jag intervjuade fyra missionerande medlemmar och inga övriga medlemmar från kyrkan, 

eftersom tiden jag hade att förhålla mig till för denna studie var begränsad. Mitt val av att 

intervjua missionärer och inte vanliga kyrkomedlemmar var främst med anledning av att jag 

ville intervjua unga människor och det är främst unga mormoner i 18 till 20 års ålder, som 

genomför missioner. I den aktuella stadens församling fanns inga ungdomar, utan bara små 

barn och vuxna.   

De intervjuade utgjordes av hälften kvinnor och hälften män. Det jämna antalet män och 

kvinnor är med anledning av att missionerna genomfördes parvis uppdelat på kön och det fanns 

endast två par som genomförde mission vid den aktuella tidpunkten för intervjuerna. Även 

intervjuerna genomfördes i par, eftersom missionärer utifrån kyrkans interna 

säkerhetsföreskrifter inte fick lämna varandra ensamma. Med anledning av antalet intervjuer 
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kan resultatet som presenteras i denna uppsats inte ses som representativa för någon annan än 

de fyra personerna som intervjuades. 

 

4.2 Metod 

Min metod består av semistrukturerade parintervjuer. Enligt Runa Patel och Bo Davidson 

(2019, s. 104–105) har kvalitativa intervjuformer, som exempelvis semistrukturerade, 

vanligtvis en låg grad av strukturering, vilket innebär att frågor ställs utifrån teman eller 

ämnesområden. Det kan i praktiken leda till att en intervjuperson får större möjlighet att utforma 

egna svar. Intervjufrågorna utgjordes i detta fall av nio huvudfrågor med ett antal följdfrågor, 

som jag hade utformat med utgångspunkt i de fyra religionsvetenskapliga teorierna jag avsåg 

att pröva mitt material emot.  

Under intervjuerna försökte jag hålla en låg grad av standardisering, för att visa 

intervjupersonerna min fulla uppmärksamhet på vad de berättade. I början av båda intervjuerna 

höll jag dock en högre grad av standardisering, eftersom jag i större omfattning ställde frågor i 

en särskild ordning. Jag började med enklare frågor om intervjupersonerna, innan jag övergick 

till de mer ämnesspecifika, som gällde min studie.  

Mitt val att genomföra parintervjuer är något Jan Krag Jacobsen (1993, s. 157) avråder från, 

eftersom det blir svårare för den som intervjuar att kunna överblicka intervjun och skapa balans 

i svarsfrekvens från intervjupersonerna. Samtidigt menar Krag Jacobsen (1993, s. 11) att det är 

viktigt att intervjupersonen är sig själv och svarar på frågor utifrån egna personliga 

ståndpunkter. Med anledning av kyrkans säkerhetsföreskrifter om att missionärerna alltid skulle 

vara i par anser jag att det var en lämplig metod, eftersom intervjuerna inte hade varit möjliga 

att genomföra annars.  

Det är tänkbart att det finns andra metoder, genom vilka jag kunde undersökt orsaker till 

människors religiositet, såsom enkäter eller genom enkäter med kompletterande intervjuer eller 

fler intervjuer med missionärer eller med vanliga medlemmar. Fördelen med enkäter och 

kompletterande intervjuer är enligt min uppfattning att jag kunde nått ut till fler mormoner och 

fått ett större material att pröva teorierna på. Intervjuer tar tid för både mig som intervjuar och 

de som intervjuas och det omfattande materialet tar lång tid att transkribera och bearbeta. I mitt 

fall var däremot semistrukturerade intervjuer lämpliga, eftersom syftet och frågeställningarna 

utgjordes av att undersöka orsaker bakom religiositet. Jag är inte övertygad om att enkäter med 

eller utan kompletterande intervjuer hade kunnat möjliggöra svar av någorlunda omfattande 

karaktär. Semistrukturerade intervjuer ansåg jag även som lämpliga eftersom de gjordes med 
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personer som hade varierande språkkunskaper i svenska. Jag fick genom intervjuerna 

möjligheter att se om och hur intervjupersonerna hade förstått frågorna och således kunde jag 

avgöra om och hur de behövde förtydligas för att kunna bli besvarade.  

 

4.3 Genomförande 

Eftersom jag som tidigare nämnt hade lämnat mitt telefonnummer till andra missionerande 

mormoner, hade jag även kontaktuppgifter och inledde därför de första kontakterna genom sms. 

Jag träffade även de intervjuade vid några tillfällen innan intervjuerna, för att etablera kontakt 

och förklara mer ingående vad intervjuerna skulle användas till. Mitt val av att fysiskt träffa de 

intervjuade före intervjuerna var av skälet att det skulle understryka betydelsen i att de ställde 

upp. Krag Jacobsen (1993, s. 191) menar att en intervju tar sin egentliga början redan vid den 

första kontakten och därför är det ovärderligt att så tidigt som möjligt i kontakten betona vikten 

av de intervjuades medverkan.  

Intervjuerna genomfördes på ett bibliotek, eftersom jag i samråd med intervjupersonerna 

ansåg det som en lämplig och neutral plats. Jag förtydligade före och efter intervjuerna om att 

svaren var anonyma i linje med Vetenskapsrådets (2017, s. 40) rekommendationer för vad en 

forskare bör lova informanter. Jag var även tydlig med att jag kunde komma att citera vad de 

sagt ordagrant i uppsatsen, även om detta skedde anonymt. Samtliga intervjuer spelades även 

in med en diktafon, för att materialet skulle kunna tillgås i efterhand. För att skydda 

informanterna lovade jag även att inspelningarna skulle anonymiseras, i enlighet med hur 

inspelade personers integritet ska värnas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). 

Eftersom ingen av missionärerna som intervjuades hade svenska som modersmål, utan talade 

det med varierande flyt, fick jag så långt det var möjligt föra intervjun på svenska. När språkliga 

barriärer hindrade intervjupersonernas förståelse och möjlighet att ge utvecklade svar, fick jag 

även ställa vissa frågor på engelska. Längden på den ena intervjun var en timme och tio minuter 

och längden på den andra var en timme och en kvart. När de var genomförda transkriberade jag 

varje intervju, för att kunna använda svaren i resultatet och analysen. I transkriberingen 

noterade jag om en person hummade, gjorde tankepauser, skrattade eller på något annat vis 

kommunicerade, för att för mig egen skull förtydliga vad interpersonerna sa och hur de gjorde 

det. I citeringar ur intervjuerna har jag ersatt hummanden, skratt, hostningar och liknande med 

markeringar om att delar ur citaten har tagits bort. Detta har jag gjort för att spara plats i texten 

och förtydliga innehållet.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Patel och Davidson (2019, s. 133) menar att begreppet validitet i en kvalitativ studie innebär att 

forskaren i studien förhåller sig tolkande och beskrivande gentemot hela forskningsprocessen. 

Detta till skillnad från en kvantitativ studie där validitet mer innebär att studera rätt företeelse, 

använda tillförlitliga mätningsverktyg, för att kunna genomföra noggranna studier. Reliabilitet 

i en kvalitativ studie påverkas enligt Patel och Davidsson (2019, s. 133–134) inte främst av 

huruvida intervjupersoner svarar likadant på frågor vid olika tillfällen, något som inom en 

kvantitativ studie skulle kunna ses som tecken på låg reliabilitet.  

Istället handlar det främst om att se reliabiliteten i relation till kontexten i vilken 

undersökningen genomförs. Min uppfattning är att validiteten i min studie är hög, eftersom jag 

för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar använder mig av förstahandskällor som 

endast talar om sig själva. Reliabiliteten i studien kan ha påverkats av intervjuformen, eftersom 

intervjupersonerna var två åt gången. Även om jag under intervjuerna inte upplevde att så var 

fallet, kan de två personernas närvaro ha påverkat varandra och svaren, vilket jag tolkar faktiskt 

skedde eftersom svaren inom paren är lika varandra, medan de mellan paren skiljer sig åt. 

Huruvida det beror på att intervjupersonerna var obekväma med intervjuformen och därför 

svarade liknande går det inte att dra några slutsatser om. Samtidigt antar jag att 

intervjupersonerna inte hade ställt upp om de inte kände sig bekväma att parvis prata om sin 

tro, vilket gör att jag ändå bedömer reliabiliteten i intervjuerna som hög. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter  

 

Utifrån mitt syfte med studien har jag valt att använda fyra religionsvetenskapliga teorier, som 

kan förklara orsaker till människors religiositet. Dessa utgörs av socialiseringsteorin, 

deprivationsteorin, teorin om rationella val samt teorin om sökande efter mening och 

tillhörighet. Jag är också medveten om att dessa teorier inte är de enda som går att tillämpa på 

liknande material. Det finns både konverteringsteorier och genusteorier som hade kunnat 

användas, men utifrån mitt syfte att undersöka orsaker bakom människors religiositet bedömer 

jag de fyra teorierna som lämpliga. Detta med anledning av att de enligt min uppfattning 

kompletterar varandra, eftersom en teori inte nödvändigtvis är tillräcklig för att förklara orsaker 

bakom en människas religiositet. Var för sig är jag medveten om teoriernas individuella 

begränsningar, vilket samtidigt understryker vikten av att jag använder dem tillsammans.  
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5.1 Socialiseringsteorin  

Grundtanken i socialiseringsteorin inom religionsvetenskap är att en persons beteende och 

tankar styrs av förväntningar från omgivningen, genom exempelvis föräldrar, släkt och vänner. 

Det främsta syftet med det är att upprätthålla roller i grupper och i samhället, som anses viktiga 

av människor. Den amerikanska sociologiprofessorn Peter L. Berger och den amerikansk-

österrikiske sociologen Thomas Luckmann (1991, s. 149) beskriver socialisering som en 

samspelande process, genom vilken en människa blir en del av ett samhälle. Den samspelande 

processen synliggörs genom de tre begreppen externalisering, objektivering och internalisering.  

Berger och Luckmann (1991, s. 70) beskriver att externalisering handlar om att människors 

fysiska och mentala aktiviteter skapar samhällen och strukturer i dessa.  Objektivering sker då 

de skapade samhällena och dess strukturer uppfattas som självständiga av människor. 

Internalisering sker enligt Berger och Luckmann (1991, s. 78–79) då människor blir medvetna 

om samhällen och dess strukturer och omvandlar strukturerna i den objektiverade världen till 

strukturer i det egna medvetandet. De tre begreppen hänger enligt Berger och Luckmann (1991, 

s. 149) samman på så vis att genom externalisering blir samhället en mänsklig produkt och 

genom objektivering uppnår samhället självständighet. Genom internalisering blir människorna 

en produkt av samhället med dess strukturer. 

Socialisering sker genom att människor tillskrivs olika roller i samhället och den nära 

omgivningen, samtidigt som de successivt lär sig att agera utifrån förväntningar som rollerna 

tillskrivs. Rollerna är dynamiska eftersom de är föränderliga i takt med att omgivningens 

förväntningar på dem förändras. Berger och Luckmann (1991, s. 89–96) menar också att roller 

lämnar ett visst utrymme för den enskilde individen att utveckla sitt beteende, så länge vissa 

föreskrivna förväntningar av omgivningen uppfylls. Exempelvis har en person som är 

narkoman och begår brott sannolikt brutit mot omgivningens förväntningar på hur en laglydig 

medborgare bör bete sig. 

Berger och Luckmann (1991, s. 150–152) menar att en primär socialisering tar sin början 

när ett barn föds. Till en början består omgivningen vanligtvis av den egna familjen och 

gruppens medlemmar har ofta nära relationer med varandra. I takt med att barnet blir äldre 

utvidgas vanligen den sociala omgivningen och innefattar även vänner och andra vuxna.  

Meredith McGuire (2002, s. 56) beskriver den primära socialiseringen som en process, 

vilken sker gradvis i takt med att barnet utvecklar förmågor att identifiera sig med den egna 

gruppen och därefter särskilja utomstående från den. I takt med att barn blir äldre och behöver 

förhålla sig till nya roller i samhället kan sekundära socialiseringar ske. En sådan kan 
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exempelvis bestå av att börja i skolan eller på ett nytt jobb. Den sekundära socialiseringen 

kräver dock enligt Berger och Luckmann (1991, s. 158) att personen som socialiseras, 

omvärderar redan internaliserade strukturer med de nya, som kan följa med en sekundär 

socialisering.  

Kritiken mot socialiseringsteorin innefattar enligt Inger Furseth och Pål Repstad (2005, s 

155–159) bland annat att den inte tar hänsyn till huruvida människor kognitivt anpassar sig till 

normer frivilligt eller på grund av våld eller tvång. Kritiken innefattar även synpunkter på att 

teorin kan användas för att förenkla människors anpassningar, utan att ta hänsyn till om det 

finns inre konflikter, som leder till socialiseringen eller om socialiseringen är målinriktad från 

den som socialiseras. Jag instämmer i kritiken och jag ser även en svaghet i det faktumet att det 

i teorin inte tas hänsyn till att människor kan göra aktiva val. I mitt fall anser jag ändå att teorin 

är användbar, eftersom jag genom min metod har möjlighet att undersöka huruvida 

intervjupersonerna enligt egen utsago faktiskt har gjort frivilliga val eller inte.  

 

5.2 Deprivationsteorin   

I grunden används deprivationsteorin för att förklara en människas religiösa engagemang 

utifrån att denne upplever att det saknas något i livet. Sociologerna Charles Y. Glock och 

Rodney Stark (1965, s, 246) definierar deprivation som en företeelse, vilken gör att en människa 

eller grupp upplever nackdelar i relation till omgivningen eller till normer. Utifrån den 

definitionen beskriver sedan Glock och Stark (1965, s, 246–250) fem olika deprivationer, som 

människor eller grupper kan vara utsätta för. Dessa utgörs av ekonomisk, organisk, etisk, social 

och psykisk deprivation, men att vara utsatt för en av deprivationerna utesluter inte att en person 

även kan vara utsatt för fler deprivationer samtidigt.  

Ekonomisk deprivation handlar enligt Glock och Stark (1965, s. 246) om människor som har 

hamnat i ekonomiska svårigheter eller som upplever att de har gjort det. Kriteriet går att uppfatta 

subjektivt och objektivt, eftersom en person eller grupp objektivt kan uppfattas som ekonomiskt 

välställda, men subjektivt kan individen eller gruppen samtidigt uppleva sig som fattiga.  

Social deprivation handlar enligt Glock och Stark (1965, s. 247) om individers och gruppers 

egna upplevelser om avsaknad av sociala värden, som i ett samhälle uppfattas som värdefulla. 

Ett exempel på det är om en gammal person eller en grupp av gamla människor lever i ett 

samhälle där ungdom är eftertraktat, medan ålderdom uppfattas som en belastning.  

Organisk deprivation beskriver Glock och Stark (1965, s. 247) som ett stadie där människor 

upplever sämre livskvalitet och nackdelar kopplade till psykiska eller fysiska 
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funktionsnedsättningar eller till något drag i det egna beteendet, som av omgivningen uppfattas 

som avvikande.  

Etisk deprivation innebär enligt Glock och Stark (1965, s. 247–248) att det har uppstått en 

konflikt mellan en människas eller en grupps värderingar, i förhållande till den övriga 

omgivningen. Konflikten i sig kan bestå av att människor upplever att egna värderingar inte får 

utrymme eller att det finns en diskrepans mellan de värderingar som omgivningen förmedlar 

och hur verkligheten ser ut. Glock och Stark (1965, s. 48) menar att etisk deprivation är ett 

filosofiskt perspektiv, genom vilken en människa eller grupp kan uppleva sig distanserade till 

omgivningen.  

Psykisk deprivation, som är den sista av de fem, uppstår enligt Glock och Stark (1965, s. 

248–249), till skillnad från etisk och organisk deprivation, när en person upplever en 

dysfunktion eller avsaknad av ett meningssystem, som hjälper till att förklara och organisera 

händelser i vardagen. Om exempelvis en närstående avlider, så menar Glock och Stark (1965, 

s. 248) att det är något som för efterlevande kan leda till ett behov av att söka efter nya 

värderingar, en ny tro eller bara mening och syfte med tillvaron.  

Glock och Stark (1965, s. 249) beskriver att människors behov av att bli av med de brister 

som deprivationerna innefattar, kan leda till religiösa eller sekulära lösningar, beroende av hur 

väl personen som utsätts för deprivationen är medveten om dess utformning. Lösningar kan till 

exempel bestå i socialiseringar med andra människor, som också befinner sig i samma 

deprivation, för att skapa en gemensam väg ur deprivationen. Ekonomisk, social och organisk 

deprivation leder enligt Glock och Stark (1965, s. 249) vanligtvis till religiösa lösningar, om en 

person som är utsatt för någon av deprivationerna inte förstår dess karaktär eller inte är i stånd 

att eliminera orsakerna till den. En sekulär lösning är vanlig om det motsatta förhållandet 

föreligger, då en person är medveten om deprivationen och är i stånd att göra något åt dess 

orsaker (Glock & Stark, 1965, s. 249).  

Deprivationsteorin har enligt Furseth och Repstad (2005, s. 153) kritiserats för att den inte 

går att använda till att förklara varför enbart vissa människor som har blivit berövade något blir 

religiösa och andra inte. En annan kritik handlar enligt Furseth och Repstad (2005, s. 154) om 

att människor som har tid att fundera över sin tillvaro inte är helt utan tillgångar och att 

religiositet och religiöst engagemang grundar sig i tillgångarna, inte utifrån bristen av dem. Jag 

kan bara instämma i och förstå den samlade kritiken. Däremot anser jag teorin användbar i 

relation till de tre andra, eftersom den kan användas för att synliggöra ytterligare perspektiv på 

möjliga orsaker bakom religiositet. 
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5.3 Teorin om rationella val 

Till skillnad från de två föregående teorierna beskriver teorin om rationella val hur människor 

blir religiösa på grund av de fördelar det kan medföra. Sociologerna Stark och Williams S. 

Bainbridge (1996, s. 51) beskriver att teorin om rationella val utgör ett komplement till 

deprivationsteorin, eftersom det inte går att förklara alla människors religiositet utifrån 

deprivation. Stark och Bainbridge (1996, s. 39) definierar religion som ett system av generella 

kompensatorer baserat på övernaturliga antagande. I likhet med Émile Durkheims forskande 

efter religionens minsta beståndsdel söker Stark och Bainbridge (1996, s. 25) efter en 

fundamental beståndsdel för att kunna förklara hur religion har utvecklats. Teorin som helhet 

är uppbyggd på ett antal påstående som enligt Stark och Bainbridge (1996, s. 25) dels förklarar 

mänskliga behov, dels hur dessa behov kan tillmötesgås av religion.  

Det första antagandet som presenteras handlar om att människors tankar och handlingar tar 

sin början i det förflutna och utvecklas i framtiden. Medan det förflutna innehåller företeelser 

som är kända, men som inte kan påverkas, innehåller framtiden okända företeelser som kan 

påverkas. Utifrån det argumenterar Stark och Bainbridge (1996, s. 27) att människor letar efter 

belöningar, men undviker saker som kostar dem något och att dessa belöningar kan variera i 

både form och värde. För att uppfatta komplexitet har människor informationsprocessande 

system som används för att identifiera problem och lösa dem. Problemen består enligt Stark 

och Bainbridge (1996, s. 29) av situationer som kräver någon form av investering, det vill säga 

någon kostnad för själva problemlösningen.  

Att lösa problem innebär att människor väljer ut handlingar, som leder till den föreställda 

belöningen och därefter genomför handlingarna tills belöningen har erhållits. Behovet av 

belöningar är något som människor enligt Stark och Bainbridge (1996, s. 31) ofta inte kan 

behärska, utan många vill ha fler än de klarar av och de flesta belöningarna förstörs när de har 

erhållits, som exempelvis mat, dryck och syre.  

Samtidigt är de inte tillgängliga för alla, utan vissa belöningar finns enbart i begränsad form. 

Stark och Bainbridge (1996, s. 31) beskriver mat som exempel, eftersom det förstörs när 

människor äter det och det finns inte heller tillgängligt för alla människor i världen. I jakten på 

värdefulla belöningar kan människor enligt Stark och Bainbridge (1996, s. 32–33) utöva 

byteshandel med belöningar som är begränsade, vilket riskerar att leda till monopol för enskilda 

starka personer eller grupper.  

Stark och Bainbridge (1996, s. 37) menar att belöningar även kan föregås av löften om 

belöningar och dessa varierar i värde och generalitet. Generella löften om belöningar kan ofta 
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ge svar på frågor som gäller många människor, exempelvis liv och död. Löften och belöningar 

hör samman, på så vis att om ett löfte infrias, så blir det istället en belöning. Stark och 

Bainbridge (1996, s. 37) menar att om en person tror på evigt liv och det skulle visa sig fungera, 

så blir det med andra ord en belöning, för så länge löften om belöningar inte infrias är de bara 

kompensatorer för belöningar. Huruvida löften om belöningar verkligen infrias är inte en 

forskares uppgift, utan det lämnas helt åt de troende att avgöra (Stark & Bainbridge, 1996, s. 

37–38). Löften istället för belöningar är dock inte det som människor enligt Stark och 

Bainbridge (1996, s. 37–38) eftersträvar. Löftena om belöningar riskerar att överges, om en 

människa inte upplever att ett löfte kan leda till en belöning i förhållande till vad det kostar.  

Eftersom människor söker de största belöningarna med minsta möjliga kostnad för insatsen, 

kan ett religiöst engagemang enligt Stark och Bainbridge (1996, s. 42) bero på hur en person 

ställer de eventuella löftena gentemot de egna insatserna. Stark och Bainbridge (1996, s. 43) 

menar att då religioner oftast innebär förmedlingar av en övernaturlig verklighet, kan de även 

förmedla stora och kraftfulla löften om belöningar till de människor som är beredda att ägna sig 

åt tro. Eftersom löften om belöningar även kan fungera som belöningar, är människor enligt 

Stark och Bainbridge (1996, s. 43) beredda att hänge sig åt religion för att de ska infrias. 

När det gäller att människor skulle bli religiösa utifrån rationella val med avsikt på 

belöningar eller löften om dessa, menar Furseth och Repstad (2005, s. 161) att den främsta 

kritiken består i att det är svårt att avgöra om människor faktiskt har tydliga mål med vad de 

vill få ut av ett religiöst engagemang. Jag håller med om kritiken, men jag anser att teorin i mitt 

fall är användbar eftersom jag genom metoden kan undersöka vilka mål intervjupersonerna har 

med sina religiösa engagemang.   

 

5.4 Teorin om sökande efter mening och tillhörighet  

Teorin är grundad utifrån tanken om att människor är aktiva sökare efter mening och tillhörighet 

i livet. Berger (1967) beskriver att teorin har sin utgångspunkt i de tre tidigare nämnda 

begreppen externalisering, objektivering och internalisering, som Berger och Luckmann (1991) 

konstruerade tillsammans. I likhet med samhällen skapas också religioner enligt Berger (1967, 

s. 33–35) av människor och genom exempelvis läror, skrifter och institutioner blir de samtidigt 

legitimerande, vilket samtidigt kräver att det finns internaliserade trovärdighetsstrukturer hos 

människor.  

Berger (1967, s. 16–17) menar att trovärdighetsstrukturer internaliseras av människor genom 

sociala interaktioner och samtal. Enligt Berger (1967, s. 17) är trovärdighetsstrukturerna inte 
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statiska, utan förändras i takt med att omgivningen förändras. Om de sociala interaktionerna 

och samtalen av någon anledning avbryts, exempelvis genom att någon dör, försvinner eller 

byter sin sociala miljö, så kan det påverka verklighetsuppfattningen hos människor. Det i sig 

kan leda till trovärdighetskriser, vilket kan orsaka ett behov av stöd för den eller de som 

upplever sig ha en kris.  

Berger (1967, s. 17) beskriver att det är först när sociala interaktioner och samtal avbryts 

som trovärdighetskriserna blir synliga. Detta eftersom pågående sociala interaktioner och 

samtal hindrar människor från att varsebli trovärdighetskriserna. Att varsebli dem är i sig viktigt 

att göra, för att social ordning ska kunna upprätthållas. I stunder av trovärdighetskriser kan 

religioner vanligtvis erbjuda sökande människor socialt stöd och svar på frågor, vilket Berger 

(1967, s. 53) kallar för teodicéer. Dessa fungerar som religiösa förklaring till händelser, som är 

hotande för trovärdighetsstrukturer. Berger (1967, s. 53–55) understryker dock det faktumet att 

teodicéer inte alls behöver bidra till att lätta människors sinnen. Om en person exempelvis blir 

påkörd av en buss är det inte alls säkert att förklaringar om Guds planer ger någon tröst för 

anhöriga.  

Gentemot teorin om sökande efter mening och tillhörighet består kritiken enligt Furseth och 

Repstad (2005, s. 164) främst av teorins framhävande av intellektuella förklaringar till 

människors religiositet, utan hänsynstagande till att det kan finnas andra förklaringar, som 

exempelvis emotionella och sociala. Jag instämmer i kritiken, men jag anser att teorin i mitt fall 

är användbar. Detta eftersom jag använder den i relation till andra teorier, för att synliggöra 

olika perspektiv på möjliga orsaker bakom religiositet.  

 

6. Bakgrund 

 

6.1 Joseph Smiths och Mormons bok 

Richard Lyman Bushman (2008, s. 19) beskriver att det finns saker som förenar mormonismens 

lära med den kristna, som exempelvis att berättelser i den heliga skriften Mormons bok vävs 

samman med berättelser i det Gamla och Nya testamentet. Stark (2005, s. 139) hävdar att det 

trots kopplingar mellan de heliga skrifterna inte går att beskriva mormonism som en form av 

kristendom, utan endast som en egen religion.  

Allt tog sin början någon gång under år 1820, när en 14 år gammal pojke vid namn Joseph 

Smith fick en uppenbarelse från Gud. År 1832 skrevs den ner för första gången och 1838 för 

andra gången. Lyman Bushman (2008, s. 29) menar att det första nedtecknandet av 
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uppenbarelsen, som gjordes av Smith vid 26 års ålder var slarvig, medan den andra som gjordes 

sex år senare var betydligt mer strukturerad. Den uppenbarelsen som Smith fick av Gud bestod 

bland annat av en tillsägelse om att han inte skulle gå med i någon existerande kyrkan, eftersom 

det inte var det rätta att göra. Istället för att betvivla det han hade upplevt valde Smith enligt 

Lyman Bushman (2008, s. 30) att följa det budskapet han hade fått. 

En natt år 1823 fick Smith en andra uppenbarelse från en ängel vid namn Moroni. Lyman 

Bushman (2008, s. 31) menar att Moronis budskap till Smith var att det fanns ett antal guldplåtar 

nedgrävda i marken en bit bort från det huset där han bodde. På guldplåtarna fanns berättelser 

nedtecknade om ett folk som hade fått kunskap om evangeliet, som beskrev Jesus återkomst till 

jorden. Dessa hittade Smith under en stor sten någon dag efter att han hade fått den andra 

uppenbarelsen.  

Fyra år senare påbörjades arbetet med att översätta innehållet på plåtarna till engelska och 

vid den tiden hade Smith och hans familj flyttat till södra New York. Enligt Lyman Bushman 

(2008, s. 32) var Smith inte ensam med att översätta plåtarna, eftersom han fick hjälp av sin 

nyblivna hustru, som var mer utbildad än han själv. Hur översättningen verkligen gick till menar 

Lyman Bushman (2008, s. 32) är svår att rekonstruera, eftersom Smith inte kunde något annat 

språk än engelska.  

Översättningen av plåtarna resulterade i utgivningen av Mormons bok. Lyman Bushman 

(2008, s. 32) menar att boken i sig var något revolutionerande vid den aktuella tidpunkten, 

eftersom många människor under 1800-talet påstod sig ha fått uppenbarelser av olika slag. 

Smiths uppenbarelser var dock de enda som spreds genom en bok. Lyman Bushman (2008, s. 

33) menar att boken kan ses som en fortsättning på bibeln, eftersom den handlar om en familj 

av israeliter som lämnade Jerusalem och migrerade över land och hav för att slutligen komma 

till dagens USA.  

När israeliterna kom fram fick de lära sig det kristna evangeliet av några profeter, bland 

annat Mormon. Dessa profeter och de gärningar de åstadkom berättas det om i olika delar av 

Mormons bok. Genom de olika delarna beskrivs enligt Lyman Bushman (2008, s. 33) hur Jesus 

kom till de migrerade israeliterna i dagens USA, efter sin återuppståndelse från de döda och 

etablerade ett gudomligt rike, som två sekel senare föll samman i krig. Profeterna dödades, men 

innan han dog hann Mormon överlämna guldplåtarna som innehöll berättelsen, till sin son 

Moroni, som i sin tur gömde dem år 421 före vår tideräkning (Lyman Bushman, 2008, s. 33). 
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6.2 Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga 

Lyman Bushman (2008, s. 18) menar att intresset hos allmänheten i och utanför USA, för 

Smiths bok och den rörelsen han startade, var kluvet under de år han själv utgjorde kyrkans 

ledare. Under andra halvan av 1800-talet riktades allmänhetens missnöje mot vissa 

medlemmars utövande av polygami, samt läran som beskrevs i Mormons bok. Efter Smiths död 

1844 tog en man vid namn Brigham Young över styret av kyrkan. Han utnämnde sig själv och 

elva andra personer till apostlar som skulle leda kyrkan, men detta ledde till en schism.  

Lyman Bushman (2008, s. 72) menar att en av Smiths gamla kollegor Sidney Rigdon i sin 

tur ville åta sig ledarrollen inom kyrkan. Schismen föranleddes av en omröstning där Young 

vann, vilket i sin tur ledde till att Rigdon gick ur kyrkan tillsammans med andra medlemmar, 

som inte accepterade maktskiftet. Det nya styret blev dock kontroversiellt och för att undvika 

utomståendes misstänksamhet och ilska migrerade Young och andra mormoner. År 1847 slog 

sig Young ner i Salt Lake Valley i Utah och började successivt bygga upp en mormonsk koloni. 

Enligt Lyman Bushman (2008, s. 74) flyttade över 80 000 mormoner från både Europa och 

USA till Utah, under den resterande delen av 1800-talet.  

Avståndstagande till polygami under 1890-talet gjorde att omgivningens misstänksamhet 

mot kyrkan minskade. År 1902 inrättades en informationsbyrå som Lyman Bushman (2008, s. 

86) beskriver som ett sätt för kyrkan att visa upp den egna verksamheten. Men, istället för att 

enbart försöka sprida läran ur Mormons bok valde kyrkan att skapa uppmärksamhet kring den 

egna kulturen och medlemmarnas sociala gemenskaper. Det inrättades även en radiokanal där 

en kör varje vecka framförde musik, vilket Lyman Bushman (2008, s. 86) menar bidrog till mer 

den neutraliserade bilden av kyrkan än den många människor i USA hade haft under andra 

halvan av 1800-talet.   

Det som från början var en liten rörelse med ett fåtal anhängare är idag en kyrka med över 

13 miljoner medlemmar. Ungefär hälften av dessa medlemmar finns utanför USA i olika länder 

runt om i världen.  Den religiösa verksamheten bedrivs i såväl kyrkor som större tempel och 

huvudtemplet ligger i Salt Lake City i Utah. Enligt Lyman Bushman (2008, s. 52) är 

organisationens administration hierarkiskt uppbyggd på prästadömen som styr församlingar 

lokalt och biskopar som styr över områden med församlingar. I den absoluta toppen av kyrkans 

styre finns en president, som även kallas för profet. Lyman Bushman (2008, s. 52) menar att 

presidenten i rollen som profet ses som talesperson för Gud.  

Den administrativa funktionen är inte den enda som präster, biskopar och presidenten har, 

utan befattningarna innefattar bland annat rätten att viga folk och att utföra sakrament. Kyrkans 
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hierarkiska struktur och presidentens roll som Guds talesperson och dess mål att samtidigt vara 

en demokratisk organisation kan verka obegripligt. Lyman Bushman (2008, s. 52) menar att 

alla medlemmar i kyrkan idag, som på Smiths tid, har lika stora möjligheter att påverka 

organisationens utveckling och i praktiken kan det göra olika beslutsprocesser långdragna. De 

olika uppdragen inom kyrkan är även frivilliga och oavlönade. Lyman Bushman (2008, s. 53) 

menar att en medlem definieras som aktiv när denne åtar sig uppdrag inom kyrkan, samt följer 

de stadgar som kyrkan är uppbyggd på. 

Inom kyrkan så finns det enligt Lyman Bushman (2008, s. 52–54) två prästadömen, som kan 

beskrivas som ett religiöst stadium, i vilket en mormon har fått Guds makt att utföra olika 

uppdrag. En pojke blir diakon som tolvåring och lärare som 14-åring i det första prästadömet 

som kallas för Aaron. Vid 16 års ålder blir lärarna istället präster med rätt att döpa och utföra 

sakrament. Som man förväntas en mormon leva på ett sådant vis så att man erhåller det andra 

och mer kraftfulla prästadömet, som kallas för Melchizedek. Lyman Bushman (2008, s. 52) 

påpekar även att prästadömet är en lokal auktoritet, som varje manlig ungdom och vuxen man 

behöver sträva efter att uppnå. Det är ingen titel som enbart kommer med ålder utan också från 

erfarenhet. Varje mormon har en plats i kyrkan och en roll att fylla. Genom att leva troget utifrån 

kyrkans stadgar kan med andra ord en ung mormon växa inom kyrkan och erhålla nya uppgifter.  

Flickor och kvinnor har enligt Lyman Bushman (2008, s. 54) mer marginaliserad roll i det 

avseendet att de inte kan erhålla prästadömet eller biskopsämbetet. Lyman Bushman 

understryker (2008, s. 54) samtidigt att kvinnornas roll inte på något vis är passiv, eftersom det 

inom kyrkan finns organisationer av och för kvinnor och flickor.  I kyrkan under gudstjänster 

och vid övriga ceremonier är kvinnor överlag mer aktiva än män. De kräver sin rätt att vara lika 

delaktiga och ansvariga inom religionen som män, vilket Lyman Bushman (2008, s. 54) menar 

är en möjlighet för kvinnorna att skapa förändring inom kyrkan.  

 

6.3 Mission 

När Smith och hans fru hade nedtecknat berättelserna som var inristade på guldplåtarna och 

Mormons bok hade publicerats, insåg de att budskapen de själva hade fått ta del av behövde 

spridas. Paul C. Gutjahr (2012, s. 66) beskriver att mission som metod för att sprida läran, utgör 

ett av de viktigaste sätten för kyrkan att kunna expandera, genom förvärvandet av fler 

medlemmar. Innan Smiths rörelse var etablerad i form av en kyrka bedrevs missionerna främst 

bland människor missionärerna själva hade relationer till. Enligt Gutjahr (2012, s. 66) var det 
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tio gånger större sannolikhet att missionärerna lyckades värva nya medlemmar bland människor 

i en bekantskapskrets, gentemot att göra det bland främlingar.  

Längden på en mission var ursprungligen fem veckor, medan den idag vanligtvis är 24 

månader för män och 18 månader för kvinnor. Enligt Gutjahr (2012, s. 66) erbjöd missionen de 

unga mormonerna möjligheter att fördjupa kunskaper om den egna historien såväl som 

skrifterna i Mormons bok. Stark (2005, s. 136) beskriver det som ett viktigt sätt för kyrkan att 

behålla ungdomar och samtidigt socialisera in dem i den ordinarie verksamheten. Enligt Gordon 

Shepherd och Gary Shepherd (1994, s. 177) så fungerar det inte alltid med avsedd effekt, 

eftersom en del återvändande mormoner upplever kluvna känslor inför den egna religionen, 

vilket i en del fall leder till avhopp.  

Mormons bok var och är fortfarande det främst verktyget de missionerande mormonerna 

hade. Anledningen till det var på grund av det faktumet att utan boken skulle inte kyrkan finnas 

till, eftersom boken i grunden var det som användes som bevis på Guds existens (Gutjahr, 2012, 

s. 66–68). Syftet med missionen, att hjälpa utomstående att förhålla sig till bokens innehåll och 

söka gudomlig bekräftelse, är något som missionärerna redan som unga får lära sig. Det innebär 

inte att missionerna enbart handlar om att diskutera bokens innehåll utifrån ett trosbaserat 

perspektiv, utan även utifrån ett rationellt perspektiv, för att visa bokens hållbart gentemot 

motsatta uppfattningar. Shepherd och Shepherd (1994, s. 171–174) beskriver missionen som en 

vändpunkt i många unga mormoners liv, eftersom den bidrar till att skapa rutiner för 

kontinuerligt religiöst engagemang. Detta sker samtidigt i en period av livet då många unga 

mormoner gör arbets- och utbildningsrelaterade val i det sekulära samhället. Shepherd och 

Shepherd (1994, s. 175) menar att kyrkan kräver ett personligt ansvar av de mormoner som 

deltar i missionen. De som inte sköter sig, utan bryter mot kyrkans interna föreskrifter skickas 

hem, vilket ses som skamligt. Att välja att inte genomföra mission är däremot inget som ses 

som oanständigt, även om många mormoner väljer att genomföra den.  

Shepherd och Shepherd (1994, s. 177) understryker att fortsatt engagemang, som vuxen 

inom kyrkan, fortfarande är möjligt, även om mission inte genomförs. Däremot finns det 

förväntningar bland vissa familjer om att barnen ska genomföra mission och det gäller främst 

unga män. För unga kvinnor var det tidigare idealet enligt Shepherd och Shepherd (1994, s. 

170) att gifta sig och ta hand om hushåll och barn, medan det idag har fått stå tillbaka för ideal 

som framhäver studier, såväl som arbete och volontärarbete. Vid millennieskiftet uppgick 

antalet missionerande mormoner till omkring 50 000 personer i fler än 160 länder och enligt 

Gutjahr (2012, s. 65) kommer missionerna med stor sannolikhet inte minska med de kommande 

åren, utan tvärtom öka. Det ska även tilläggas att i likhet med övrig verksamhet inom kyrkan, 
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så genomförs missionen på frivillig basis och missionärer får därför inget betalt och behöver 

även bekosta missionen själva.  

 

7. Resultat  

 

Under denna del kommer svaren från intervjuerna att presenteras och uppdelningen av svaren 

görs parvis. Jag har valt att benämna intervjupersonerna med de fiktiva namnen Anna, Beatrice, 

Carl och David. Under två rubriker kommer jag först beskriva personerna, för att ge en bild av 

vilka de är. Därefter kommer jag under temarubriker sammanfatta och presentera 

intervjupersonernas svar. Svaren är indelade i de fem temaområdena: religionens betydelse, 

orsaker bakom religiositet, omgivningens påverkan, religiöst engagemang och resultat av 

engagemang. Varje temaområde är uppbyggd på en till två huvudfrågor från intervjuerna och 

svar på eventuella följdfrågor till huvudfrågorna återfinns sammanfattade under respektive 

temaområde. Uppdelningen av intervjusvaren i temaområden har gjorts för att det ska bli 

enklare att överblicka dem i relation till de fyra teorierna jag avser att pröva gentemot svaren. 

 

7.1 Intervjupersonerna Anna och Beatrice 

Anna är en 20-årig kvinna som kommer från USA och är uppväxt i en familj där alla är aktiva 

medlemmar i kyrkan. Hon hade precis anlänt till den aktuella staden där studien genomfördes, 

från en annan stad i Sverige, där hon missionerade tidigare. Innan Anna åkte på mission 

studerade hon biologi under ett och ett halvt år på ett universitet i västra USA. Hennes dröm 

var att utbilda sig och arbeta som läkare och studierna är något Anna kommer återuppta när 

missionen är färdig efter 18 månader. 

Beatrice är en 20-årig kvinna som är född i Tyskland, men uppväxt i både Tyskland och 

Österrike, i en familj där alla är aktiva medlemmar i kyrkan. Hon har varit på mission i den 

aktuella staden under en tidsperiod på cirka sex månader och får därför lära upp nya kvinnliga 

missionärer, som anländer från andra delar av landet. Beatrice studerade inte något innan hon 

åkte på mission, men planerar att studera lingvistik när missionen är över, om drygt ett år. Före 

missionen ägnade Beatrice sin fritid åt löpning och umgänge med kompisar. 

 

7.1.1 Orsaker bakom religiositet 

Denna temarubrik har formulerats utifrån intervjufrågan: Hur blev du religiös? 
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Anna berättar att hon föddes in i en familj, där båda föräldrarna och hennes äldre syskon var 

aktiva medlemmar i kyrkan och gick i kyrkan varje söndag. Under tonåren började Anna 

fundera på om hon verkligen trodde på Gud och det hon fick lära sig i kyrkan. Hon fortsatte att 

gå i kyrkan och läsa i skrifterna, men funderade vid återkommande tillfällen kring vad hon 

trodde på. 

Under sitt första år på universitetet blev Anna övertygad om att hon verkligen trodde på Gud 

och Mormons bok. Hon läste en religionskurs i vilken hon fick i uppgift att läsa hela Mormons 

bok, men istället för att läsa den direkt sköt hon upp läsningen hela tiden. Till slut insåg hon att 

tiden inte skulle räcka till om hon inte läste lite varje dag. Därför tog hon sig varje dag till en 

bänk utomhus och läste i 20 minuter och funderade över vad hon trodde på. Läsningen blev 

tillfällen när hon kontinuerligt fick möjlighet att i lugn och ro fundera över sin tro. Svaren från 

Gud fick hon inte direkt, men Anna beskriver att det personliga engagemanget i läsningen och 

bönerna stärkte hennes vittnesbörd om Guds existens. Hon menar att hennes engagemang i att 

ta reda på sin tro inte föranleddes av någon kris och att den nya övertygelsen inte löste några 

utomstående problem i hennes liv, utan enbart stärkte hennes tro.  

Beatrice växte upp i en religiös familj, där båda föräldrarna liksom hennes syskon var aktiva 

medlemmar i kyrkan. Fram till att hon blev tonåring gick Beatrice till kyrkan, utan att fundera 

nämnvärt över varför hon gjorde det. När Beatrice var mellan 14 och 15 år började hon fundera 

över vad de var hon trodde på och hennes övertygelse svalnade om att kyrkan var den rätta, 

men hon fortsatte trots det att gå i kyrkan tillsammans med sina vänner. I skolan läste hon med 

fascination om andra religioner och följden blev att undervisningen blev bekräftande för att den 

egna tron var den som passade henne bäst.   

När Beatrice var 17 började hon återigen mer aktivt fundera över sin tro och om hon 

verkligen var en troende mormon. Samtidigt började det gå sämre i skolan på så vis att hennes 

betyg blev sämre, även om hon ansträngde sig och studerade hårt, vilket gjorde att Beatrice 

mådde dåligt. Från andra församlingsmedlemmar fick hon återkommande råd att 

skolsituationen och hennes sinnesstämningar skulle bli bättre, om hon läste i Mormons bok.  

Beatrice började successivt läsa i boken och be kontinuerligt och upplevde en känslomässig 

förbättring efter ett tag, samtidigt som betygen i skolan blev bättre. Genom bönerna kände 

Beatrice styrka och när hon efter en tid funderade över anledningarna bakom det ökande 

välmåendet och glädjen som hon kände, så förknippade hon det med läsningen och bönerna. 

Det hade även hjälpt henne att få ett vittnesbörd på Guds existens och att religionen var det hon 
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verkligen behövde i livet. Beatrice stärktes i den tron hon tidigare hade tvivlat över och hon 

började engagera sig med återhämtade krafter i kyrkan och ett par år senare åkte hon på mission. 

 

7.1.2 Omgivningens påverkan 

Denna temarubrik har formulerats utifrån intervjufrågan: Hur har din nära omgivning påverkat 

ditt religiösa engagemang? 

 

Som barn diskuterade inte Annas föräldrar huruvida hon skulle följa med till kyrkan, utan det 

var någonting hon gjorde automatiskt. Anna beskriver att hon inte tänkte särskilt mycket på det, 

utan såg de kontinuerliga besöken som något helt naturligt. Det föräldrarna sa och gjorde 

upplevde hon som något bra och ifrågasatte det inte, eftersom hon tänkte att föräldrarna säkert 

visste bäst om vad som var bra för henne. Kyrkobesöken och hennes engagemang i kyrkans 

barngrupper var något som Anna endast vid några få tillfällen ifrågasatte, men det ledde inte 

till någon diskussion med föräldrarna. Anna beskriver att synen på kyrkobesöken i familjen var 

att alla familjemedlemmar hade andliga behov som behövde mättas, i likhet med att de åt 

middag tillsammans klockan sex varje kväll, för att stilla hungern. Många av de vänner som 

Anna umgicks med hade andra religiösa uppfattningar än vad hon hade och acceptansen för 

olika trosuppfattningar var något hon hade upplevt sedan hon var liten. 

Som tonåring stärktes Anna kontinuerligt i sin tro om att religionen var något bra, som gav 

familjen styrka. Hon såg hur det gick bra för syskonen i skolan och hur de var snälla, 

harmoniska och hjälpsamma mot den egna familjen och mot andra människor. Anna såg även 

hur vänner gjorde sekulära livsval och följde karriärdrömmar, som hon inte kunde identifiera 

sig med och det stärkte henne i övertygelsen om att tron var det som skulle leda hennes framtid. 

När Anna började på universitetet och flyttade hemifrån fanns det lokala församlingar som hon 

gick med i där hon bodde. Föräldrarna, församlingen och vännerna var stöttande, men Anna 

upplevde inte att hennes engagemang var ett krav från någon i familjen. Inte heller missionen 

var något krav, utan föräldrarna var noga med att tydliggöra att om hon skulle genomföra en 

sådan så var det för sin egen tros skull, inte för deras.  

Beatrices far hade själv konverterat till mormonismen från protestantismen i unga år, medan 

hennes mor var född in i religionen. Som barn upplevde hon att föräldrarna var måna om att 

hon skulle följa med till kyrkan kontinuerligt och även om de inte krävde att hon följde med så 

upplevde hon att det fanns en förväntan hos dem. Beatrice tyckte oftast det var roligt att gå i 

kyrkan, även om gudstjänsterna kunde vara en aning svåra och tråkiga.  



22 
 

När hon i tidiga tonår funderade över sin egen tro i relation till sina föräldrars och började 

visa ett ointresse för kyrkan, trots sin fysiska närvaro, så var hennes föräldrar noga med att hon 

skulle få utveckla sin egen tro i fred, utan påtryckningar om engagemang i kyrkan. När Beatrice, 

efter att ha stärkts i sin tro som 17-åring, ville planera för att åka på mission, var hennes föräldrar 

återigen noga med att inte tvinga henne till det. De hade själva varit på mission och berättade 

om det många gånger för Beatrice och hennes syskon, men utan att försöka övertyga dem om 

att de skulle göra likadant. Många av Beatrices vänner är inte med i kyrkan och när hon valde 

att åka på mission kände hon ingen press från vare sig församling, vänner i kyrkan eller sina 

föräldrar. 

 

7.1.3 Religiöst engagemang  

Denna temarubrik har formulerats utifrån intervjufrågorna: Hur har du varit religiöst engagerad 

och hur religiöst engagerad är du i förhållande till din omgivning? 

 Anna deltog som liten kontinuerligt i gudstjänster och bibelstudier för barn och när det blev 

långtråkigt fick hon sitta och rita. Som liten läste hon även i skrifterna hemma tillsammans med 

sin familj och när hon blev äldre var det främst i kyrkan som hon tog del av Mormons bok. 

Anna beskriver att det finns en skillnad i att vara aktiv i kyrkan, genom att vara fysiskt 

närvarande och att vara aktiv i evangeliet, vilket kräver en personlig övertygelse. Fysiskt 

närvarande i kyrkan har Anna varit sedan hon var ett barn, men andligt aktiv blev hon först i 

tonåren, när hon blev medveten över sin egen tro. Anna har både vänner som är religiösa och 

sådana som inte är det. Hon har även vänner som är utövare av samma religion som hon och 

vänner som är utövare av andra religioner. Anna upplever en stor acceptans från sina vänner 

gentemot hennes tro och religiösa engagemang och samma acceptans och respekt är hon noga 

med att visa gentemot andras trosuppfattningar. Inför missionen var många vänner intresserade 

av vad hon skulle göra och vart hon skulle åka och Anna upplevde att vännerna stöttade henne 

i det valet hon gjorde. 

Förutom gudstjänsterna deltog Anna som ung i aktiviteter som kyrkan anordnade för barn 

och ungdomar och umgicks även med vänner inom kyrkan. I High School gick Anna på 

seminarier i bibelstudier, som anordnades av kyrkan innan den sekulära skolan började, vilket 

resulterade i att hon fick gå upp tidigt på morgonen. Efter religionskursen på universitetet, där 

hon skulle läsa Mormons bok blev Anna bekväm med att kontinuerligt be till Gud om Mormons 

bok verkligen sann. Hon började också läsa i boken hemma, vilket hon inte hade känt sig 

bekväm med tidigare.  
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Kulmen av sitt religiösa engagemang är enligt Anna missionen, eftersom hon efter den 

kommer åka tillbaka till USA och återuppta sina studier till att bli läkare. I framtiden vill Anna 

fortfarande engagera sig som medlem i kyrkan och kanske även engagera sig i någon form av 

volontärarbete för kyrkans räkning, som exempelvis att undervisa i söndagsskolan. Hon vill 

också avsätta tid för att praktisera sin tro, men i kombination med ett sekulärt yrke, familj, 

vänner och fritid.  

Beatrice deltog som barn kontinuerligt i gudstjänster, bibelstudier och aktiviteter för barn 

och unga tillsammans med jämnåriga kamrater. Hon läste även kontinuerligt i skrifterna 

tillsammans med sina föräldrar och syskon. Beatrice beskriver att hon var fysiskt aktiv i kyrkan 

genom sin närvaro på gudstjänster och under bibelstudier, men aktiv i evangeliet blev hon först 

runt 17 års ålder. Efter att problemen med studierna omvändes till studieframgångar fortsatte 

Beatrice, stärkt i sin tro, att kontinuerligt gå i kyrkan och hon valde även att åka på mission.  

De flesta av Beatrices nuvarande vänner är inte religiösa eller medlemmar i kyrkan. Det har 

hon aldrig upplevt som något jobbigt, eftersom de flesta av vännerna är intresserade av vad hon 

gör i kyrkan och vad hon tror på. Under missionen har hon regelbunden kontakt med flera av 

dem genom epost eller brev. Beatrice beskriver att hennes religiösa engagemang i kyrkan 

troligtvis kulminerar genom missionen, men i framtiden vill hon engagera sig aktivt som 

medlem. Beatrice avser att skaffa sig ett sekulärt yrke och hon vill också ha tid att göra de 

andliga saker som hon gör under missionen varje dag, som att be, läsa i skrifterna och hjälpa 

till som volontär i kyrkan.   

 

7.1.4 Resultat av engagemang 

Denna temarubrik har formulerats utifrån intervjufrågorna: Vad får du tillbaka genom ditt 

engagemang i kyrkan? Hur? 

 

Anna berättar att engagemanget i kyrkan har hjälpt henne att utveckla ett vittnesbörd, men att 

det är missionen som har gjort störst avtryck i hennes tillvaro. Genom missionen har hon glömt 

mycket av sina kunskaper hon lärde sig om biologi på universitetet innan avresan. Hon har även 

fått lära sig hur kallt det är i Sverige, i relation till där hon bor i USA. Anna har även från tidig 

morgon till sen kväll fått engagera sig i sin tro på olika sätt och hon har fått sprida kyrkans lära 

till många människor, även om inte alla människor hon mött har varit mottagliga för det.  

Kyrkan har lärt henne att människan aldrig blir fulländad och missionen har hjälpt henne att 

inse vilka kunskaper och redskap hon har för att förbättra sitt liv och sig själv. Under missionen 
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har hon fått möta människor som hon har hjälpt att stärka sin tro genom de budskap hon 

förmedlar. Det är något som bidrar till stor glädje för Anna som menar att resultatet är det som 

betyder mest av engagemanget.  

Beatrice beskriver att genom religionen och engagemanget i kyrkan har hon fått glädje i 

livet. Missionen har ytterligare bidragit till hennes glädje och genom glädjen vill hon hjälpa 

andra människor att känna Guds kärlek. Detta eftersom Guds kärlek och hennes religiösa 

engagemang är källan till den glädjen hon känner.  

 

7.1.5 Religionens betydelse 

Denna temarubrik har formulerats utifrån intervjufrågan: Vad betyder religion för dig? 

 

Anna berättar att religionens betydelse är svår att beskriva, eftersom den betyder allt för henne. 

Religionen hjälper henne att hjälpa andra människor att känna Guds kärlek. Den ger svar på att 

meningen med hennes egen existens är att lära sig nya saker, uppleva svåra såväl som goda 

stunder i livet, bilda familj och vara tålmodig och snäll mot sin omgivning. Genom religionen 

får hon även hjälp att förbättra sig själv, för att kunna bli en bättre människa. Detta eftersom 

målet är att kunna bo tillsammans med Gud som en fullkomlig varelse.  

Beatrice beskriver att tron och religionen ger hennes liv glädje och mening. Genom 

religionen får hon perspektiv på att det finns ett liv efter detta och att det finns en mening med 

hennes tillvaro på jorden. Därför krävs det att hon ser livets svåra och goda stunder ur ett stort 

perspektiv och tålmodigt lever utifrån Guds bud. Beatrice menar att hon genom sin tro försöker 

bli en bättre människa, genom att alltid göra sitt bäst i olika sammanhang, även om det är 

omöjligt att hålla alla bud i livet.  

 

7.2 Intervjupersonerna Carl och David 

Carl är en 19-årig man som kommer från USA och är uppväxt i en familj med flera syskon och 

med båda föräldrarna som aktiva medlemmar i Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga. Han 

har varit på mission i mer än ett år och har fått rollen i att lära upp nya missionärer, när de 

anländer till den aktuella staden. Innan missionen tog sin början läste Carl på en High School 

och ägnade sin lediga tid åt fotboll, brottning och aktiviteter i kyrkan. När missionen är 

genomförd planerar han att åka tillbaka till USA och påbörja en läkarutbildning, för att i 

slutändan ta examen som kirurg.   
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David är en 18-årig man som också kommer från USA, men från en annan plats än Carl och 

de känner inte varandra sedan tidigare, utan det är först på missionen som de har träffats. David 

är uppväxt i en familj med flera syskon där samtliga är aktiva medlemmar i kyrkan. Med 

anledning av att David nyligen har kommit till Sverige på mission blir han därför upplärd av 

Carl. Innan missionen tog sin början läste även han på en High School och ägnade sig bland 

annat åt cykling, tennis och skidåkning.  

 

7.2.1 Orsaker bakom religiositet 

Carl berättar hur hans föräldrar hade varit religiösa under hela hans liv och hur han som barn 

fick följa med till kyrkan vare sig han ville eller inte. Föräldrarnas engagemang bestod i att de 

deltog i kyrkliga aktiviteter varje vecka, bad kontinuerligt och läste ofta ur Mormons bok. När 

Carl var liten funderade han inte särskilt mycket på varför han var i kyrkan, även om han vissa 

gånger motsatte sig att följa med. Ju äldre han blev desto mer frivilligt blev hans engagemang 

i kyrkan och han funderade mycket på varför han gick till kyrkan och vad han egentligen trodde 

på. Hans föräldrar tog dock med honom dit varje vecka och hemma skulle de tillsammans läsa 

i skrifterna ibland.  

När Carl var runt 17 år gammal hade han börjat prioritera andra saker i sitt liv som tonåring, 

vilket resulterade i att han ibland inte deltog i kyrkliga aktiviteter som scouterna eller läste i 

skrifterna. Hans föräldrar reagerade med lugn och underströk att det var hans val om hur 

religiöst aktiv han ville vara. Successivt började han notera sina föräldrars kontinuerliga 

religiösa engagemang och att de verkade må bra av att leva utifrån de principer kyrkan 

föreskriver.  

En kväll prövade Carl att läsa i skrifterna och be till Gud vilket resulterade i att han kände 

sig varm och upplevde att bönerna gav honom energi och bidrog till hans vittnesbörd om Gud. 

Det religiösa engagemanget ökade för Carl och utöver gudstjänster och kyrkliga aktiviteter hade 

han även bibelstudier som kyrkan arrangerade, parallellt med studier på en sekulär High School. 

Efter examen på High School något år senare valde han att åka på mission. 

David växte upp i en religiös familj där hans föräldrar och syskon var religiöst aktiva. Han 

gick till kyrkan, deltog i kyrkliga aktiviteter och läste regelbundet i skrifterna, för att de var så 

han var lärd att göra. Som barn fick han inte välja om han ville eller inte ville följa med till 

kyrkan, eftersom han inte kunde stanna hemma ensam när den övriga familjen åkte dit. Ju äldre 

han blev desto mer försökte han leva efter vad kyrkan och hans föräldrar lärde honom, men det 

fanns tillfällen då han funderade över sin egen tro och valde att inte gå till kyrkan.  
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David kände värme då han bad, men det verkliga vittnesbördet fick han när han var 15 år 

gammal då en olycka drabbade hans syster. Olyckan ledde till att systern hamnade i koma, 

vilken hon efter ett tag vaknade upp ifrån. Även om David och den övriga familjen sedan 

tidigare var aktivt religiösa mormoner fick de sina övertygelser om Guds existens stärkta av 

systerns uppvaknande. I likhet med Carl gick även David i en sekulär High School och hade 

även parallellt bibelstudier, som även Carl företog. Det sågs som helt naturligt av David och 

hans familj att åka på mission efter High School. 

 

7.2.2 Omgivningens påverkan  

Carl beskriver hur hans föräldrar, som själva var religiösa och medlemmar i kyrkan, tog med 

honom till kyrkan när han var liten. Enligt Carl var det dels med anledning av att föräldrarna 

ville att han skulle delta i kyrkans aktiviteter och dels för att de inte kunde lämna honom ensam. 

När han blev äldre och själv började fundera över sin tro stöttade hans föräldrar honom i det 

och försökte inte tvinga honom att gå i kyrkan eller engagera sig i kyrkans aktiviteter. Istället 

lät de honom själv ta beslut om att lära sig mer om religionen, läsa i skrifterna och be till Gud. 

Hans föräldrar stöttade honom i valet att missionera, även om de inte ställde några krav på att 

han skulle genomföra det.  

David beskriver att han inte funderade över sitt engagemang förrän han var i tolvårsåldern 

och förklarade att det berodde på att han var uppväxt med kyrkan och upplevde därför religionen 

och det kyrkliga engagemanget som en del av vardagen. Efter systerns olycka fortsatte David 

kontinuerligt att gå i kyrkan och läsa i skrifterna, samt delta i övriga kyrkliga aktiviteter, men 

med en stärkt övertygelsen om Guds existens. Ingen av hans föräldrar hade varit på mission och 

den enda i familjen som hade varit på det var en äldre bror. David stöttades i beslutet att åka, 

men det fanns inga krav från föräldrarna. Istället underströk föräldrarna vikten av att David 

endast skulle åka om han verkligen var övertygad. 

 

7.2.3 Religiöst engagemang 

Carl beskriver hur hans kyrkliga engagemang som liten var frekvent på så vis att han deltog i 

barngrupper och gick till kyrkan varje söndag tillsammans med sina föräldrar och syskon. Den 

tillfälliga svackan under tidiga tonår utvecklades till ett stort engagemang, som bland annat 

bestod av medlemskap och deltagande i Boy Scouts of America, bibelstudier, vandringar och 

diverse olika samkväm i kyrkan. Carl har släktingar som har andra trosuppfattningar och 

släktingar som inte är religiösa. Inom familjen och släkten råder det en kollektiv acceptans om 
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vikten av att som enskild invid känna efter och inte tvingas till något, oavsett om det handlar 

om att engagera sig religiöst eller inte.  

Även om Carl har många religiösa vänner och vänner som inte är religiösa, upplever han att 

tillvaron underlättas av att många av hans jämnåriga vänner är medlemmar i kyrkan. Samtidigt 

har han aldrig upplevt att någon har ifrågasatt hans tro utan istället visat intresse för den. Hans 

val av att åka på mission och således engagera sig på heltid tog han tillsammans med vänner, 

som genomför mission under samma tid. Kulmen av engagemanget utgörs av missionen och 

även om Carl enligt egen utsago kommer fortsätta att verka inom kyrkan och engagera sig i 

gudstjänster såväl som religiös undervisning, kommer engagemanget inte utgöra 100 procent 

dygnet runt, som under missionen. Målet är att kombinera tron och engagemanget på ett sätt 

som även innefattar familj, arbete och ett vardagligt liv.  

David berättar hur han som barn deltog i kyrkliga aktiviteter, som innefattade medlemskap 

och deltagande i Boy Scouts of America, gudstjänster, bibelstudier och andra aktiviteter med 

jämnåriga mormoner. När han blev äldre fortsatte han att kontinuerligt gå i kyrkan, läste i 

skrifterna och bad till Gud och efter systerns olycka stärktes han i sin tro och engagemanget 

fortlöpte.  

På High School valde David att gå på seminarier i bibelstudier som kyrkan anordnade. I 

relation till sin nära omgivning var han varken mer eller mindre religiös än någon annan. Han 

hade många vänner som var religiösa och en del som inte var det. I släkten fanns det personer 

som var katoliker, men det påverkade inte relationer släktningarna sinsemellan. För David är 

kulmen på det religiösa engagemanget missionen och efter att den är över avser han inte att 

aktivt söka efter människor att sprida läran till. Istället vill han fortsätta att engagera sig i kyrkan 

i kombination med ett vanligt liv och mer på en personligt nivå utveckla sitt vittnesbörd och 

förhållandet till Gud. 

 

7.2.4 Resultat av engagemang 

Carl berättar hur han genom sitt engagemang och sin tro får känna kärleken från Gud och Jesus. 

Genom det har han blivit hjälpt genom svåra stunder i livet och stärkts i sin övertygelsen om 

vad meningen med hans liv är på jorden och hur han ska bli en bättre medmänniska. Missionen 

som är en stor del av Carls nuvarande religiösa engagemang ger honom även erfarenheter av 

hur det är att leva och samsas med en kamrat och ta hand om en lägenhet. Den personliga 

utvecklingen att bo och leva i ett annat land med allt vad det innebär är minst lika viktig som 

att sprida kyrkans lära. 
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David beskriver hur han genom sin tro och sitt engagemang har blivit en bättre person mot 

sin omgivning och mot sig själv. Något av det viktigaste han upplever att religionen har gett 

honom är den andliga kontakten med Gud och Guds kärlek. Det är något han även har fått 

uppleva i både gemenskapen i kyrkan och på en personlig nivå i sin tro. Religionen har även 

gett honom svar på viktiga livsfrågor. Även om engagemanget både tar tid och kostar pengar 

understryker David sin glädje över få betala för att åka på mission och träffa nya människor och 

möta nya kulturer.  

 

7.2.5 Religionens betydelse 

Carl beskriver att religionen för honom själv är ett sätt att få svar på stora livsfrågor, som 

exempelvis liv, död och meningen med livet. Det är även ett sätt för honom att få styrka i att 

övervinna svåra stunder. Inte på så vis att han får stöd i de svåra stunderna, utan att han kan få 

stöd och perspektiv för att förstå dem. Genom den egna tron, böner, det kyrkliga engagemanget 

och läsningen av skrifterna känner han Guds kärlek och närhet vilket ger honom styrka att leva 

på jorden. 

David beskriver att religionens betydelse är något som han har utvecklat insikt i ju äldre han 

blir. Från början försökte han bara tro på och leva efter vad kyrkan och hans föräldrar sa och 

gjorde. Efter systerns olycka och uppvaknade ur koman utvecklades religionen successivt till 

att stärka den egna tron och känslan av Guds närhet och kärlek. Tron hjälpte samtidigt David 

att komma i kontakt med Gud och forma en personlig relation till honom, vilket han upplevde 

förde med sig lugn och harmoni i tillvaron. Religion är även ett sätt för David att förstå och få 

besvarat stora frågor om människors tillvaro på jorden, döden och som ett sätt att kunna 

förbereda sig inför livet efter det nuvarande.  

 

8. Analys 

 

Utifrån mina två första frågor kommer jag nedan analysera resultaten från intervjuerna, i 

relation till de fyra religionsvetenskapliga teorierna jag valt om möjliga orsaker till människors 

religiositet. Därefter kommer jag i en didaktisk reflektion besvara min tredje fråga. De tre 

frågorna är: 1. Vilka möjliga orsaker finns bakom att fyra missionerande mormoner, två män 

och två kvinnor, i åldrarna 18 till 20 år, i en stad i södra Sverige, enligt egen utsago, blev 

religiösa och anslöt sig till Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga? 2. Hur kan dessa orsaker 
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förstås med hjälp av fyra religionsvetenskapliga teorier om orsaker till människors religiositet? 

3. Hur kan studiens innehåll användas i religionsundervisning i gymnasieskolan? 

 

8.1 Socialisering 

Utifrån min empiri har jag uttolkat att samtliga av de fyra intervjupersonerna har socialiserats 

in i Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga och religionen av sina föräldrar. Under uppväxten 

har föräldrarna kontinuerligt tagit med sig Anna, Beatrice, Carl och David till gudstjänster och 

övriga aktiviteter inom kyrkan. Det har inte i något fall enligt min tolkning handlat om direkt 

tvång från omgivningens sida, eftersom intervjupersonerna som barn enligt egen utsago inte 

kände behov av att välja bort religionen och det religiösa engagemanget. Däremot går det inte 

att utesluta att förväntningar från föräldrarnas sida på de fyra missionärernas religiösa 

engagemang inte har påverkat dem.  

Berger och Luckmann (1991, s. 150) menar att socialisering handlar om uppfostran i en vid 

bemärkelse, eftersom socialisering inte bara handlar om vad föräldrar vill att deras barn ska 

göra, utan även hur barnen lär sig av det föräldrarna gör. Denna ömsesidiga socialisering, där 

föräldrar och barn aktivt deltar i socialiseringen av barnet, är något som två av 

intervjupersonerna beskrev har format deras tidiga religiösa engagemang. Anna berättade att 

hennes förhållningssätt till religionen hade sitt ursprung i hur hennes familj engagerade sig: 

”/…/ jag har alltid liksom varit med i kyrkan och allting som hela min familj /…/ jag tyckte om 

att gå i kyrkan, jag visste att den var liksom ett /…/ bra val /…/” (Intervju Anna).  Att Annas 

föräldrar tog med henne till kyrkan hindrade inte henne från att själv undersöka och efterleva 

hur föräldrarna och syskonen levde med religionen i ständig närvaro. Liknande erfarenheter av 

att undersöka föräldrars religiösa upplevelser har även Carl, när han i 16 årsåldern inte mådde 

så bra och därför valde att läsa i skrifterna och be till Gud.   

 

För det mesta faktiskt jag kände mig lite like off, men för det mesta jag ville bara jag visste 

mina föräldrar gjorde det och jag tänkte varför gör de det, /…/ det var kanske inte jag tänkte 

/…/ i den tiden att nånting kändes dåligt utan jag bara ville få veta om vad mina föräldrar 

gjorde /…/ (Intervju Carl). 

 

Beatrice och David hade liknande erfarenheter av att aktivt undersöka sin egen tro och egna 

engagemang i relation till den nära omgivningen. I likhet med Anna och Carl växte de upp i 

familjer, där de som barn fick följa med till kyrkan och socialiserades in genom föräldrarnas 

engagemang. Beatrice berättade hur hon under tidiga tonår ställde sig fundersam till huruvida 
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hon faktiskt trodde på det som hon lärde sig i kyrkan och om det religiösa engagemanget var 

något som passade henne. David berättade i likhet med Beatrice att han under sina första tonår 

gjorde som han hade blivit lärd genom familjens engagemang och det var inte förrän under 

tonåren, som han började fundera över sin egen tro.  

 

I’ve just did what my family did, it’s kind of what I grew up, what I knew, /…/ but once 

I’ve started go out of my free will and I started to think about you know why am I actually 

going, why do I want to go, it turned in to something more where /…/ I wanted to because 

I liked the feeling that I had there (Intervju David). 

 

Berger och Luckmann (1991, s. 149–151) menar att socialisering föregås av en premiss om att 

den socialiserades tankar och handlingar är styrda av omgivningens förväntningar. Dessa tankar 

och förväntningar kommer den socialiserade personen efter hand att göra till sina egna. Det går 

inte att fastslå hur lång tid internalisering av andras förväntningar kan ta eller vilken grad av 

påverkan från omgivningen som behövs, för att det ska ske. Av de fyra intervjupersonerna 

berättade samtliga att inga föräldrar tvingade dem att gå på gudstjänster, delta i bibelstudier och 

andra kyrkliga aktiviteter, läsa i skrifterna eller be. Ingen av personerna var heller tvingade att 

genomföra missionen. Däremot beskrev de fyra att föräldrarna hade förväntningar på dem om 

kyrkligt engagemang, vilket enligt min tolkning inte utesluter att de fyra inte blev påverkade.  

Anna beskrev att: ”/…/ det var aldrig liksom ett samtal som jag höll med mina föräldrar, den 

var bara okej /…/, självklart går vi i kyrkan på söndagar, /…/ det är det som vi gör för vi vet att 

det är viktigt och det gör oss glada” (Intervju Anna). Beatrice beskrev i likhet med Anna att: 

”Jag tror mina föräldrar alltid ville att vi gå med i kyrkan för att de /…/ visste hur positiv det 

var för oss” (Intervju Beatrice).  

Inför missionen fanns det enligt Anna och Beatrice inte några förväntningar på dem från 

föräldrar, vänner eller församling. Carl och David berättade däremot att det fanns förväntningar 

på att de skulle gå på mission. Carl beskrev att: ”/…/ kanske mer män är det /…/ lite 

förväntning, men /…/ om man inte går, det är lugnt” (Intervju Carl). Även om det utifrån 

intervjupersonernas berättelser fanns olika förväntningar från föräldrarna och att de skulle bli 

besvikna om engagemanget upphörde, så är alla noga med att understryka att engagemanget i 

kyrkan var helt frivilligt. Flera av intervjupersonerna lyfte även fram det faktumet att 

föräldrarna inte kunde lämna dem hemma själva när de var små och därför tog med dem till 

kyrkan.  
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Berger och Luckmann (1991, s. 151) beskriver att socialisering är en process i vilken en 

person successivt växer in i roller och lär sig att anpassa sig efter omgivningens normer och 

förväntningar. De fyra intervjupersonerna följer enligt min tolkning någon form av successiv 

utveckling, där samtliga beskriver att de som barn inte funderade mycket på vad de gjorde och 

varför. Ju äldre de blev desto mer funderade de över vad de trodde på och om de i sin tro kunde 

identifiera sig med kyrkan. Både Anna, Beatrice, Carl och David berättade om att det under 

tonåren fanns olika långa eller korta perioder när de tvivlade på sin tro, men att de successivt 

utvecklade egna vittnesbörd om Guds existens.  

Berger och Luckmann (1991, s. 183) menar att en socialisering dels kännetecknas av att en 

person internaliserar omgivningens normer och förväntningar och gör till sina egna och dels att 

internaliseringen leder till att personen utvecklar en egen identitet och efterlever de 

internaliserade normerna och förväntningarna. Socialiseringen var enligt min tolkning utifrån 

Berger och Luckmann (1991, s. 183) ett faktum. När de fyra valde att åka på mission och 

dessutom planerar att fortsätta engagera sig i kyrkan när de kommer hem, är min tolkning att 

de har internaliserat omgivningens förväntningar på det religiösa engagemanget.  

Berger och Luckmann (1991, s. 155) särskiljer som tidigare nämnt mellan primär och 

sekundär socialisering, beroende på när i livet och vilken omgivning en person socialiseras in 

i. Utifrån det intervjupersonerna har berättat om kyrkligt engagemang i barndomen och under 

tonåren, är min tolkning att de har blivit föremål för en primär socialisering. Omgivningen i 

den primära socialiseringen har bestått av den egna familjen, vänner och församlingen i kyrkan.  

Min tolkning är att de fyra intervjupersonerna genom missionen är på väg att socialiseras 

sekundärt. Berger och Luckmann (1991, s. 157 – 158) menar att en sekundär socialisering i de 

flesta samhällen föregås av någon ritual. Gutjahr (2012, s. 65) beskriver att missionen 

förbereder unga mormoner för ett liv som vuxna inom kyrkan och enligt min tolkning kan 

missionen fungera som en ritual för en sekundär socialisering.  

 

8.2 Deprivation 

Glock och Stark (1965, s. 246) menar att de olika deprivationerna kan uppfattas både subjektivt 

och objektivt av omgivningen eller av den eller de som befinner sig i situationer av deprivation. 

Utifrån min empiri har jag uttolkat att det inte föreligger någon deprivation bakom Annas 

utveckling av vittnesbörd, eftersom hon beskrev att hennes period av osäkerhet över sin tro 

under tonåren inte berodde på någon kris. Anna kände bara annorlunda känslor än vad hon känt 

tidigare, när hon läste i Mormons bok under sitt första år på universitetet. 
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/…/ att läsa Mormons bok, den liksom verkligen gjorde en stor skillnad för mig och det var 

inte /…/ som att jag hade nån kris i mitt liv eller som allt bara blev perfekt av på en gång, 

/…/ det fanns fortfarande jättemånga svårigheter, som med vänner och universitet och 

sånna saker, det är inte som de försvann helt plötsligt (Intervju Anna). 

 

Beatrice och Carl mådde inte bra under olika perioder av tonåren och för Beatrice var det med 

anledning av att hennes skolgång gick dåligt betygsmässigt, medan det för Carl handlade om 

hans välmående. Beatrice gick till kyrkan som tonåring, men var inte aktiv i evangeliet, som 

för henne innebar att hon var fysiskt närvarande i kyrkan, men inte själsligt. I efterhand 

upplevde hon att vändningen kom när hon efter råd från olika församlingsmedlemmar valde att 

kontinuerligt läsa i Mormons bok och be till Gud för att få hjälp med skolan. Enligt min tolkning 

handlar situationen för Beatrice om social deprivation.  

/…/ jag hade det väldigt svårt i skolan, jag hade inga bra betyg och det var bara svårt och jag /…/ 

visste inte varför för att jag studerade och jag försökte mitt bästa /…/ men sen började jag läsa i 

Mormons bok varje dag, jag tänkte att okej jag ska försöka det som alla säger i kyrkan och jag 

fick ja allt gick bättre när jag gjorde det och allt /…/ löste sig och jag fick bättre betyg och jag 

kände mig bättre i skolan och jag /…/ fick ett vittnesbörd för mig själv att det här är väldigt vad 

jag vill ha i mitt liv (Intervju Beatrice). 

 

Glock och Stark (1965, s. 247) menar att social deprivation innebär att sociala värden står på 

spel, som kan kopplas till prestige, makt, status och möjligheter att etablera kontakter. Beatrice 

var inte beredd att lämna skolgången åt slumpen och enligt min tolkning beror det på att de 

försämrade skolresultaten uppfattades av henne som en förlust av högt värderat sociala värden, 

som främst kan kopplas till prestige. Glock och Stark (1965, s. 247) menar att det i samhället 

är förknippat med högre status att vara utbildad än att inte vara det. Beatrice betonade i intervjun 

att hon inte hade några bra betyg och att hon hela tiden försökte sitt bästa. När det inte fungerade 

valde hon enligt min tolkning att vända sig till religionen för att få hjälp.  

Det ska noteras att Beatrice identifierade sig som religiös mormon även före studiekrisen, 

men att hon i yngre tonår samtidigt upplevde en osäkerhet i sin tro och huruvida engagemanget 

i kyrkan verkligen var något som passade henne. Med anledning av det vill jag inte 

förutsättningslöst beskriva att Beatrices nuvarande religiositet och religiösa engagemang beror 

på att det gick dåligt för henne i skolan.  
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Däremot är min tolkning att hennes vittnesbörd av Guds existens och det nuvarande religiösa 

engagemanget kan ha sin grund i att hon upplevde att religionen hjälpte henne under den svåra 

tiden i skolan. Glock och Stark (1965, s. 249) menar att religiösa lösningar vanligtvis enbart 

kompenserar för orsakerna till en deprivation, utan att eliminera dem. Det är dock inte säkert 

att Beatrice hade slutat gå i kyrkan, om hon inte hade upplevt att Gud hjälpte henne under 

studiekrisen. Det finns däremot en möjlighet till det, eftersom hon redan tidigare enligt egen 

utsago hade funderat mycket över sin övertygelse.  

För Carl var det en period i 16 årsåldern då han inte mådde bra: ”Det var bara, jag var inte 

/…/ jag var lite mer, inte deprimerad så att säga, men /…/ jag /…/ enkelt för dig jag var inte 

mig själv så att säga, de kändes inte helt mig” (Intervju Carl). Vändningen för Carls mående 

kom en kväll, när han valde att läsa i Mormons bok och be till Gud, för att sedan uppleva varma 

känslor inombords, vilket han beskriver som: ”/…/ jag bara fick en känsla som var /…/ unik, 

jag hade inte känt det utanför det och mina upplevelser i kyrkan och det har jag behållit med 

mig sen dess” (Intervju Carl).  

Det som gjorde att Carl upplevde sig avtrubbad tolkar jag inte som någon form av 

deprivation. Carl beskriver i intervjun att han hade andra prioriteringar i livet, som gjorde att 

han kom ifrån den övriga familjen en aning: ”jag hade andra prioriteter, /…/ så det blev, att jag 

så kom lite ifrån de så att säga” (Intervju Carl). Enligt min tolkning kan det vara så att Carl 

upplevde en osäkerhet i vad han själv trodde på, men inte till den graden att han upplevde sig 

missgynnad i jämförelse med sin omgivning. Stark och Glock (1965, s. 246) menar att 

deprivationer föreligger när en person eller grupp upplever sig missgynnande av olika skäl i 

förhållande till sin omgivning. Det är inte något jag tolkar att Carl gör, utan hans val att inte 

engagera sig under en period i tonåren är självvalt och beror på hans vilja att ägna sig åt sina 

fritidsintressen och skolan.  

För David inträffade en händelse då hans syster hamnade i koma efter en olycka. Den 15-

årige David, som redan före olyckan var religiös, stärktes i sin tro utifrån händelsen, 

tillsammans med familjen, när systern vaknade upp. Glock och Stark (1965, s. 248) menar att 

psykisk deprivation föreligger när en person inte upplever sig ha ett meningssystem för att tolka 

och organisera sitt liv. Enligt mig var det visserligen en form av kris David ställdes inför, 

eftersom han riskerade att förlora en närstående. Däremot är min tolkning att det inte rör sig om 

någon form av deprivation i det här fallet. David beskrev nämligen hur han litade på Gud, 

oavsett om systern hade avlidit eller inte, men att Gud hade visat honom och hans familj sin 

kärlek när hon vaknade upp.  
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/…/ when I was /…/ fifteen um my sister was involved in an accident and she was in a 

coma and they didn’t think she was going to live /…/ from my experience I´ve really felt 

and gained a solid understanding who God is and how he really does to devolve us and /…/ 

yea /…/ it was still the same thing goings to church and reading the scriptures and praying, 

but it’s a, it was a /…/ god thing to build our faith of to help us /…/ to help us know that 

God is always there (Intervju David). 

 

David fann visserligen stöd i sin tro, men enligt min tolkning så hade han redan en väl etablerad 

tro som enbart stärktes av att systern vaknade upp. Det var inte så att han sökte sig till religionen 

i direkt mening, för att få stöd att kunna hantera sitt liv, utan att han använde sitt etablerade 

meningssystem för att klara sig igenom krisen. Glock och Stark (1965, s. 248) menar att en 

psykisk deprivation vanligtvis leder till att en individ söker sig till ett nytt meningssystem, men 

så var inte fallet för David. Däremot är det enligt min tolkning inte säkerställt att David inte 

hade upplevt en psykisk deprivation om systern hade avlidit och han i sin tur hade upplevt att 

Gud inte besvarade hans böner.  

 

8.3 Rationella val 

Stark och Bainbridge (1965, s. 42) menar att ett inträde och engagemang i en religiös grupp 

eller kyrka alltid är en personlig avvägning mellan kostnad och återbärning, vilket kan bestå av 

belöningar eller kompensatorer för belöningar. Min tolkning är att samtliga intervjupersoner 

som barn inte gjorde några aktiva val av sina engagemang och medlemskap i kyrkan, där de 

ställde sina egna insatser mot vilka belöningar de skulle kunna erhålla. Det är enligt mig mer 

troligt att det som tidigare nämnt handlar om någon form av socialisering.  

David beskrev vänner som en motivationsfaktor för kyrkobesöken: ”I got to a point where I 

/…/ where it was something where I wanted to every week, something that I felt like I need it 

/…/ and I got to have lots of friend who went to so that helps” (Intervju David).  Anna beskrev 

att hon som tonåring insåg att religionen var ett bra val för henne: ”/…/ jag visste att den var 

liksom /…/ ett bra val, men det var inte till jag var /…/ i gymnasiet och mitt första år i universitet 

där jag verkligen tänkte /…/ jag tror helt och hållet på det här, jag verkligen vill efterleva det 

här hela mitt liv” (Intervju Anna). Det kan dock enligt min tolkning också handla om 

socialisering, eftersom Anna även beskrev hur hon betraktade sina föräldrars och syskons 

beteende i relationen till sitt religiösa engagemang.  

 

Robert: Men hur visste du att det var ett bra val? 
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Anna: /…/ jag skulle säga att det för att jag kunde se en styrka som det hade på /…/ mitt 

liv och på min familjs liv /…/ jag kunde se hur mina föräldrar fattade beslut när de fattade 

beslut /…/ de tänkte på en stor perspektiv, inte bara liksom idag eller i morgon /…/ jag 

kunde se liksom hur mina syskon /…/ att de hade fattat bra beslut i deras liv /…/ hur de 

hade förändrat med tiden och blev bra människor (Intervju Anna).  

 

Genom min empiri har jag kunnat finna att de fyra intervjupersonerna kan ha gjort någon form 

av rationella val i sina religiösa engagemang vid olika händelser, som har påverkat dem under 

tonåren. Anna, Beatrice och Carl beskrev i intervjuerna att det fanns perioder under tonåren, 

när de funderade mycket över vad de verkligen trodde på och varken bad eller läste i skrifterna 

utanför kyrkan. Medan Anna utforskade sin egen tro under en religionskurs och på egen hand 

läste i skrifterna, så vände sig både Beatrice och Carl direkt till kyrkan och skrifterna.  

Det kan förklaras med hjälp av föregående teori, om att det föranlåg någon form av 

deprivation, men enligt min tolkning kan den hjälpen de fick även handla om någon form av 

belöning för deras engagemang. Detta i enlighet med Starks och Bainbridges (1996, s. 37) 

antagande om att löften blir belöningar, om de uppfylls för de personer som strävar efter dem. 

Beatrice blev, som tidigare nämnt, rekommenderad av församlingsmedlemmar att läsa i 

Mormons bok för att få hjälp med studieproblemet i skolan. Hon gjorde det och fick ett 

vittnesbörd om Guds existens och efter ett tag när hon såg tillbaka på tiden som hade varit 

kunde hon härröra de bättre betygen och det ökande välmåendet till sin läsning: ”/…/ det fanns 

tider när jag läste och jag fick mitt svar liksom ja, det kändes bra eller, så det var också nånting 

som säger man bekräftade /…/ mitt vittnesbörd om Mormons bok och bekräftade ja den är 

sann” (Intervju Beatrice). Församlingsmedlemmar erbjöd henne enligt min tolkning en 

kompensation för den svårigheten hon upplevde, genom att föreslå henne att läsa i Mormons 

bok för att få svar. När hon gjorde det och upplevde att situationen i skolan blev bättre utgjorde 

det en belöning för henne (Stark & Bainbridge, 1996, s. 37).  

Carl fick i likhet med Beatrice en kompensation som bestod av att läsa i Mormons bok för 

att må bättre. Hans kompensation uppstod enligt min tolkning genom att han såg hur föräldrarna 

mådde bra av att be, läsa i skrifterna och gå i kyrkan. Carl läste i skrifterna och bad till Gud och 

upplevde därefter en varm känsla inombords och fick sitt vittnesbörd om Guds existens. Enligt 

min tolkning utifrån Stark och Bainbridge (1996, s. 37) var det belöningen för hans 

ansträngning: ”/…/ jag kände hans närvaro i /…/ vardagen och jag visste /…/ jag bara fick en 

känsla som var /…/ unik, jag hade inte känt det utanför det /…/ och det har jag behållit med 

mig sen dess” (Intervju Carl). 
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Stark och Bainbridge (1996, s. 37) menar en av de allra största kompensatorerna är förmågan 

att bestämma över liv och död. För David som i en situation av svårigheter bad till Gud om 

hjälp, när hans syster låg i koma, utgjordes belöningen, enligt min tolkning, av att systern 

överlevde olyckan och vaknade ur koman. Valet att tro på och tillbe Gud resulterade i att David  

upplevde sig och sin familj hjälpta av Gud: “/…/ we had to show God that we trusted in him 

whatever if she was gonna die or not we trusted that was the right thing and /…/ he rewarded 

us with that knowledge that he really does love us and he will help us” (Intervju David).  

Stark och Bainbridge (1996, s. 37–38) menar som tidigare nämnt att människor eftersträvar 

belöningar och inte löften om sådana, även om de både kan acceptera och överge dem. Om 

systern hade avlidit är det inte säkert att religionens framhävande av Guds allsmäktighet och 

outgrundlighet hade räckt för att trösta familjen och ge förklaringar åt deras lidande. Samma 

sak gäller även Beatrice om det skulle ha visat sig att Gud inte kunde hjälpa henne med de 

sjunkande betygen i skolan eller med Carls välmående.   

Samtidigt är det enligt min tolkning inte säkert att Beatrice skulle överge sin tro om hon inte 

hade fått en belöning i form av andlig hjälp för sina studiesvårigheter och dåliga betyg i skolan. 

Detsamma gäller Carl, där det inte går att fastställa att han skulle övergivit sin tro, om han inte 

kände att han fick hjälp i form av Guds kärlek och värme, när han under en period mådde dåligt. 

Inte heller är det säkert att David skulle överge sin tro, om han inte hade fått belöningen i form 

av att hans syster vaknade ur koman. 

Stark och Bainbridge (1996, s. 42) menar att accepterande eller förkastande av löften om 

belöningar, även beror på hur en person ställer löftena gentemot den egna insatsen. Huruvida 

någon av intervjupersonernas belöningar är resultat av rationella val, med syfte att nå till 

belöningarna, eller om det handlar om slumpmässiga val i stunder av prövningar, går det enligt 

min tolkning inte att fastslå utifrån teorin. Däremot är min tolkning att de belöningar 

intervjupersonerna har fått, utifrån sina engagemang, kan ha haft en stärkande effekt på deras 

religiösa övertygelse.  

Utöver val i stunder av upplevda svårigheter har intervjupersonerna valt att åka på mission, 

som i intervjuerna beskrivs som kulmen av deras religiösa engagemang. Detta eftersom Anna, 

Beatrice, Carl och David i framtiden, enligt egna utsagor, avser att kombinera ett sekulärt yrke, 

familj och fritid med ett engagemang i kyrkan. Missionen är enligt min tolkning, i likhet med 

Shepherd och Shepherd (1994, s. 171–174), en intensiv period under vilken unga mormoner 

implementerar religiösa rutiner, som sedan kan praktiseras vid fortsatta engagemang i kyrkan 

som vuxna.   
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De fyra liknar missionen vid en form av personlig och själslig resa, som inte leder till någon 

form av högre social status inom kyrkan. Carl menar att: ”/…/ det finns lite förväntning, men 

/…/ om man inte går det är lugnt” (Intervju Carl). Enligt min tolkning betyder inte det faktumet 

att missionen är valfri att det inte finns sociala fördelar för den missionerande att genomföra 

den. Ingen av de intervjuade missionärerna säger rakt ut att de är hemifrån på egen bekostnad, 

mellan 18 och 24 månader, för att någon har tvingat dem, men alla nämner att det finns 

förväntningar på att framför allt män ska genomföra det. Anna beskriver följande. 

 

Anna: /…/ precis, det var inte som det var ett krav eller nånting för mig så 

Robert: Men för dina bröder var det mer förväntningar att de skulle åka på mission? 

Anna: Ja jag tänker /…/, det skulle jag säga att de var lite mer förväntande (Intervju Anna). 

 

Min tolkning är att uppfyllda förväntningar från familj, vänner och församlingar kan fungera 

som någon form av belöning. Det faktumet att 50 000 människor varje år väljer att genomföra 

missioner, stärker min tolkning av att förväntningarna är omfattande (Gutjahr, 2012, s. 65). 

Samtidigt går det inte att fastslå att missionen uteslutande genomförs på grund av förväntningar 

från församlingar, vänner och familj. Det kan även vara så att unga mormoner socialiseras till 

att genomföra missioner, genom att deras föräldrar eller vänner exempelvis har genomfört det, 

vilket är något Carl delvis beskriver. 

 

Jag har många vänner som är på mission överallt i världen just nu faktiskt, det är nånting 

/…/ vi /…/ alla valde tillsammans /…/ det blev roligt att gå på mission och sen återkomma 

och berätta om /…/ så det var nånting vi valde tillsammans jag skulle säga /…/ mina bästa 

vänner, är ganska /…/ engagerade (Intervju Carl). 

 

8.4 Mening och tillhörighet  

Utifrån min empiri har jag funnit att teorin om sökande efter mening och tillhörighet går att 

tillämpa på flera av intervjupersonernas svar, om vilka möjliga orsaker som ligger bakom deras 

religiositet. Berger (1967, s. 47–48) menar att en person kan socialiseras in i 

trovärdighetsstrukturer, men att det inte är självklart att personen ifråga upprätthåller det 

automatiskt, utan det är beroende av hur trovärdighetsstrukturerna legitimeras. Det är enligt 

Berger (1967, s. 47) inte ovanligt att barn som socialiseras in i en religion ställer sig frågande 

till sitt engagemang, vilket då kräver någon form av legitimering.  
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Anna funderade över sin tro under första året på universitetet, när hon läste en kurs i religion. 

Hon kom från en religiöst aktiv familj och gick som tidigare nämnt kontinuerligt i kyrkan. Anna 

hade troligtvis fortsatt engagera sig i kyrkan och åkt på mission, även om hon inte hade läst 

religionskursen, men enligt egen utsago skulle det inte medfört någon större tillfredsställelse. 

Min tolkning är att Anna hade ett behov av att hitta eller stärka trovärdighetsstrukturer om 

varför hon skulle fortsätta engagera sig religiöst. Kursen, där hon kontinuerligt läste i Mormons 

bok, blev ett sätt för henne att känna mening och trygghet. Hon beskrev följande om vad den 

kontinuerliga läsningen resulterade i för känslor. 

 

Det var inte som liksom det var inte som att jag hade nån kris i mitt liv eller som allt bara 

blev perfekta av på en gång, /…/ det fanns fortfarande jättemånga svårigheter som med 

vänner och universitet och sånna saker, det är inte som de försvann helt plötsligt, men det 

var mer som när jag läste boken visste jag att den var sann och /…/ jag kände liksom hela 

mitt liv de både fanns så mycket trygghet och bara bra känslor, bara bra saker (Intervju 

Anna).  

 

Berger (1967, s. 17) beskriver att byten av sociala miljöer kan påverka omgivningens 

verklighetsuppfattningar. I detta fall är min tolkning att Anna inte befann sig i en 

trovärdighetskris när hon började läsa i boken, men att hon hade behov av att upprätthålla 

internaliserade trovärdighetsstrukturer om sin tro och sitt religiösa engagemang. Hon hade 

nyligen flyttat hemifrån, för att börja på universitetet och i och med det gick hon även med i en 

ny församling i den aktuella staden.  

Den livsförändringen hon genomgick, genom att flytta hemifrån, behöver inte ha varit en 

bidragande faktor till hennes behov av att omformulera sina trovärdighetsstrukturer, men enligt 

min tolkning kan det ha varit det. Detta eftersom hon i praktiken lämnade den sociala miljön 

som hon hade socialiserats in i och växt upp med under hela sitt liv. Samtidigt går det heller 

inte utesluta att Anna kände ett behov av att läsa i Mormons bok för att religionskursen krävde 

det och inte enbart för att det var ett sätt för henne att upprätthålla internaliserade 

trovärdighetsstrukturer.  

Med Beatrice och Carl förhåller det sig enligt min tolkning lite annorlunda gentemot Anna, 

eftersom de enligt egen utsago befann sig i krisartade situationer. De behövde utomståendes 

direkta eller indirekta hjälp, även om det inte rådde någon livshotande fara. Med direkt hjälp 

menar jag att de vände sig till utomstående och fick råd eller stöd och med indirekt menar jag 

att de bara studerade hur andra gjorde i liknande situationer. Berger (1967, s. 16–17) menar att 
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vissa människor, som exempelvis hamnar situationer där närstående har dött, ekonomiska 

svårigheter eller sjukdom, kan behöva hjälp att komma ur en trovärdighetskris, om en sådan 

uppstår. I sådana situationer kan religion istället fungera som en direkt hjälp, genom att bidra 

med svar på svåra livsfrågor.  

I fallet med Beatrice är min tolkning att skolan uppfattades av henne som väldigt viktig, 

eftersom hon mådde dåligt av att det gick allt sämre för henne. Hennes behov att få direkt hjälp 

med de försämrade studieresultaten är enligt min uppfattning ett behov av att skapa mening i 

den trovärdighetskrisen hon hade hamnat i. När Beatrice vände sig till kyrkan är min tolkning 

att hon fick hjälp när församlingsmedlemmar rekommenderade henne att läsa i Mormons bok 

för att få svar. Berger (1967, s. 53) menar att teodicéer inte behöver göra att mottagaren av dem 

mår bättre i den aktuella stunden. Det är något jag tolkar även skedde i detta fall, eftersom 

Beatrice i senare efterhand upplevde att hon hade blivit hjälpt och kunde härröra det till 

läsningen i Mormons bok.  

Även här kan socialisering utgöra en förklaring till varför hon vände sig till religionen: ”/…/ 

jag ska försöka det som alla säger i kyrkan och jag fick /…/ allt gick bättre när jag gjorde det 

och allt ja, allt löste sig och jag fick bättre betyg och jag kände mig bättre i skolan” (Intervju 

Beatrice). Min tolkning är att det kan vara naturligt för Beatrice att söka sig till religionen för 

att få svar, eftersom hon är socialiserade in i kyrkan. Jag är inte lika övertygad att en person 

som hade befunnit sig i en liknande situation med studiesvårigheter och inte hade haft någon 

religiös tro, hade valt att vända sig till en kyrka för att få hjälp.  

Det egna välmåendet var det som för Carl påverkade att han kände sig osäker på saker i livet. 

Till skillnad från Beatrice bad han enligt egen utsago inte någon om direkt hjälp, utan fick den 

istället indirekt från sina föräldrar, genom att han undersökte hur de gjorde för att må bra och 

gjorde samma sak.  

 

/…/ jag saknar någonting i mitt liv just nu, kanske jag borde försöka de här sakerna som 

mina föräldrar har sagt hela mitt liv, som mina ledare i kyrkan har sagt hela mitt liv /…/ 

jag var lite mer inte deprimerad så att säga/…/ bara osäker jag skulle säga, och jag /…/ och 

sen men kanske för det mesta faktiskt jag kände mig lite like off (Intervju Carl).  

 

Carl fick hjälp och enligt min tolkning av den situationen han beskrev om sitt välmående, så 

kan det handla om ett behov av att legitimera de internaliserade trovärdighetsstrukturer som 

han hade socialiserats in i. Carl visste att läsningen, kyrkobesöken och bönerna gjorde att hans 

föräldrar mådde bättre, men han själv hade i sina unga tonår andra prioriteringar i livet och 
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deltog inte alltid i den övriga familjens religiösa engagemang. Det kan enligt min tolkning bero 

på att de internaliserade trovärdighetsstrukturerna inte legitimerades hos honom förrän då han 

befann sig i behov av dem för att må bättre. 

 

/…/ min familj skulle läsa de ganska ofta tillsammans och jag visste då att det var nånting 

som alla sa var bra /…/ men det är bara så småningom att det blev lite, jag hade andra 

prioriteter, /…/ så det blev, att jag så kom lite ifrån det så att säga och jag, men jag ville, 

tänka på det igen /…/ till slut tänkte jag okej jag är inte, jag saknar någonting i mitt liv just 

nu (Intervju Carl). 

 

Samtidigt går det inte utesluta att socialisering i fallet med Carl kan ha spelat en viktig roll, 

eftersom det enligt min tolkning i likhet med Beatrice kan vara lättare för en person som har 

socialiserats in i en religion att vända sig till den, än för en person som varken är det eller ens 

religiös. Den situationen David hamnade i, när hans systers olycka resulterade i en koma, är 

enligt min tolkning ett exempel på Bergers (1967, s. 16–17) antagande om att socialisering och 

samtal upprätthåller trovärdighetsstrukturer. David beskrev hur han själv och familjen litade på 

Gud oavsett vad som skulle hända: ”/…/ we had to show God that we trusted in him, whatever 

if she was gonna die or not, we trusted that was the right thing, and /…/ he rewarded us with 

that knowledge that he really does love us and he will help us” (Intervju David).  Huruvida han 

hade beskrivit det på ett liknande vis, om systern hade avlidit, går det inte att dra några slutsatser 

om. Berger (1967, s. 17) menar dock att döden kan ha en negativ inverkan på en person eller 

grupps känsla av kontroll och ordning, vilket kan leda till att trovärdighetsstrukturer ger vika.  

I fallet med David verkar det som att familjens socialisering och kontinuerliga samtal bidrog 

till upprätthållandet av trovärdighetsstrukturer, om att Gud skulle hjälpa dem och rädda systern, 

vilket inte ledde till någon trovärdighetskris. Det gör att det enligt min tolkning går att dra 

slutsatsen om att David i socialisering och samtal med sin familj använde sig av redan 

internaliserade trovärdighetsstrukturer om vad Gud kunde åstadkomma och inte teodicéer, för 

att få mening i tillvaron efter systerns olycka.  

 

8.5 Ämnesdidaktisk reflektion 

Ämnet för min studie utgörs av orsaker bakom att vissa människor blir religiösa och det är ett 

ämne som återfinns i kursplanerna inom religionskunskap ett och två på gymnasiet. Även om 

den här studien är inriktad på mormoner och missionärer tillhörande Jesu Kristi Kyrka Av Sista 

Dagars Heliga, så går ämnet enligt min uppfattning applicera på dels varför vissa människor 
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inom de så kallade världsreligionerna blir religiösa, dels orsaker bakom religiositet hos 

människor inom exempelvis nyreligiösa rörelser. I kursplanen för religionskunskap ett fastslås 

följande kunskapskrav för ett godkänt betyg, vilket studiens ämne kan användas till för att 

uppnå, genom exempelvis samtal och diskussioner. 

 

Eleven kan /…/ redogöra för och analysera världsreligionerna /…/ I sin analys förklarar 

eleven /…/ samband och drar /…/ slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i 

relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv 

(Skolverket, 2018, s. 3). 

 

Liknande kunskapskrav fastlås även för ett godkänt betyg i religionskunskap två: ”Vidare kan 

eleven /…/ redogöra för hur religioner /…/ kan ha betydelse för människors upplevelse av 

identitet” (Skolverket, 2018, s. 5). I samtal och diskussioner med elever om orsaker bakom 

människors religiositet skulle jag även använda de fyra teorierna som applicerades i studien, 

om socialisering, deprivation, rationella val och sökande efter mening och tillhörighet. Detta 

för att eleverna ska få perspektiv på hur orsaker till religiositet kan förklaras med hjälp av 

religionsvetenskapliga teorier.  

Som lärare ska jag i undervisningen förhålla mig sakligt och objektivt i relation till det jag 

undervisar om och det aktuella ämnet, som handlar om människors subjektiva upplevelser, 

kräver enligt min uppfattning en direkt vetenskaplig förankring. Det är något jag anser 

möjliggörs genom undervisning av de fyra teorierna. Jenny Berglund (2011, 125) menar dock 

att det alltid finns en risk att förmedla stereotyper i undervisningen genom att lärare förlitar sig 

till sin egen neutralitet och objektivitet. I mitt fall avser jag att använda mig av teorier för att 

mer neutralt förklara möjliga orsaker bakom religiositet, vilket enligt Berglund (2011, s. 126) 

inte är helt riskfritt. Detta eftersom det inte är säkert att eleverna förstår teorierna. Om så är 

fallet eller om jag inte förklarar teorierna tillräckligt, utan istället förenklar dem, så kan det 

enligt Berglund (2011, s. 126) leda till att jag som lärare bidrar till att förmedla stereotyper om 

möjliga orsaker bakom människors religiositet.  

Studiens ämne skulle även som tidigare nämnt kunna användas som utgångspunkt för samtal 

och diskussioner om orsaker till att vissa människor blir religiösa inom andra religioner och 

nyreligiösa rörelser än inom den religionen min studie handlar om. För att minimera riskerna 

att förmedla stereotyper menar Berglund (2011, s. 126–128) att ett tolkande förhållningssätt i 

undervisningen är att föredra framför undervisning med syfte att objektivt beskriva människor 

och företeelser. Enligt min uppfattning skulle det vid undervisning i det aktuella ämnet vara 
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lämpligt att använda ytterligare forskning. Detta för att eleverna ska få möjlighet att ta del av 

flera olika aspekter om hur religiositet kan uppstå och utvecklas hos vissa människor. 

Utöver en ämnesmässig betydelse anser jag även att ämnet för min studie erbjuder 

möjligheter att genom undervisningen kunna etablera förståelse för religiös och kulturell 

mångfald hos eleverna. Det är enligt min tolkning viktigt för att två av gymnasieskolans 

uppdrag i läroplanen ska kunna uppfyllas: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse /…/ överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället” (Skolverket, 2011, s. 1–2). Agneta Bronäs och Niclas Runebou 

(2016, s, 112) menar att ämnesundervisning bland annat handlar om att bygga upp meningsfulla 

samband mellan ämnet och eleverna som undervisas i det, för att de ska kunna lära sig om 

ämnets innehåll. Vidare menar Bronäs och Runebou (2016, s. 113) att av de kunskaper elever 

tillgodogör sig, så är det enbart den kunskapen som kan användas utanför undervisningen som 

är av betydelse. Att kunna tillämpa kunskaper om möjliga orsaker bakom att vissa människor 

blir religiösa är något jag tolkar som viktigt, om religionsundervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar den förståelsen och förmågan till inlevelse som fastslagits i läroplanen.  

I det samhället som gymnasieskolan ska förbereda eleverna att leva och arbeta i, lever 

människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder. Att främja förståelse och acceptans 

för människors olikheter är inte enbart ett uppdrag för skolan, som fastslås i läroplanen 

(Skolverket, 2018, s. 1), utan det är även viktigt enligt min uppfattning för att upprätthålla ett 

demokratiskt samhälle. I och med det behöver den kunskapen som förmedlas till eleverna i 

religionsundervisningen vara grundat i olika perspektiv, för att närmare spegla den verkligheten 

som gymnasiet ska rusta eleverna inför. Det är även viktigt med anledning av att om det finns 

religiösa elever i klassrummet, så ska de inte behöva känna sig utpekade, genom att endast en 

religion tas upp till samtal och diskussioner.  

Jag är dock medveten om att tidsaspekten och kursens storlek om 50 poäng hindrar 

omfattningen av vad kursen kan innehålla. Med anledning av det har jag kring studiens 

användningsområde utgått från kunskapskraven, eftersom de fastslår kunskaperna eleverna 

måste uppvisa för att få ett godkänt betyg. Den genomförda studien och dess innehåll kan därför 

troligtvis användas på andra sätt och med andra metoder än enbart genom samtal och 

diskussioner. Det är dock enligt min uppfattning viktigt att i undervisningen skapa och 

upprätthålla intresset hos eleverna för ett fortsatt lärande. Genom att undervisa om flera 

exempel kring orsaker till religiositet, där eleverna får samtala och diskutera, så tror jag att 

intresset för ämnet hos eleverna både kan skapas och upprätthållas. Studien och dess innehåll 
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kan naturligtvis inte ensam lyfta religionsämnet, men dess styrka är att kan användas för att 

bidra till perspektiv inom det aktuella ämnesområdet. 

 

9. Sammanfattning och slutsatser 

 

I den här studien har jag undersökt vilka olika anledningar det kan finnas bakom att fyra 

missionerande mormoner, i åldrarna 18 till 20 år, i en stad i södra Sverige, enligt egen utsago 

blev religiösa och anslöt sig till Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga. Jag har även 

undersökt hur de olika anledningarna kan förstås med hjälp av socialiseringsteorin, 

deprivationsteorin, teorin om rationella val samt teorin om sökande efter mening och 

tillhörighet. Genom analyserna har jag utifrån min empiri funnit att de fyra teorierna går att 

använda för att synliggöra olika orsaker bakom intervjupersonernas religiositet. Studiens 

innehåll kan även användas i religionsundervisning genom samtal och diskussioner, för att 

uppfylla delar ur kunskapskraven i religionskunskap ett och två, samt delar av gymnasieskolans 

uppdrag som fastlås i läroplanen. 

Jag har funnit att de fyra missionerande mormonerna har socialiserats in i religionen och 

kyrkan av framför allt de egna familjerna. Det resultatet är i likhet med Cornwalls (1988, s. 

227) slutsatser om att sannolikheten är större att barn med religiösa föräldrar och religiösa 

vänner väljer att engagera sig i Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga, än de som inte har 

det. I likhet med Martin m. fl. (2003, s. 183–184) och Erickson (1992, s. 149) kan jag även 

delvis dra slutsatsen att det råder något samband mellan influenser från framför allt föräldrar 

och intervjupersonernas religiösa engagemang. Detta eftersom flera av dem beskrev att 

föräldrarna skulle besvikna om de inte var religiöst engagerade i kyrkan eller åkte på mission, 

men att det var upp till dem själva att avgöra vad de ville göra.  I likhet med Cornwall (1988, 

1989) kan jag dock inte genom min undersökning förklara familjernas inverkan på 

ungdomarnas engagemang. Detta eftersom jag inte undersöker föräldrarnas påverkan på hur 

intervjupersonerna socialiseras in i kyrkan, utan enbart om de socialiseras in eller inte. 

Till skillnad från den tidigare forskningen i min undersökning har jag funnit att 

deprivationer, rationella val och sökande efter mening och tillhörighet kan förklara religiösa 

engagemang. Social deprivation kan användas för att förklara Beatrices fortsatta tro och 

religiösa engagemang i tonåren, efter att hon hade ställts inför prövningar. Däremot kan ingen 

av deprivationerna i teorin användas för att förklara Annas, Carls och Davids religiösa 

engagemang i tonåren, efter att de hade ställts inför prövningar.  
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Beatrice, Carl och David kan ha gjort rationella val under tonåren, när de under prövningar 

vände sig till religionen för att få hjälp. Jag kan däremot inte finna utifrån empirin att Anna har 

gjort rationella val, när hon valde att läsa en religionskurs på universitetet och där kontinuerligt 

började läsa i Mormons bok. Inte heller går det att dra slutsatser om att Anna, Beatrice, Carl 

eller David enbart har gjort rationella val, när de valde att åka på mission, utan det kan även 

handla om socialisering. Min slutsats, att intervjupersonernas val att åka på mission kan ha 

berott på socialisering, är i likhet med slutsatserna Bao m. fl. (1999, s. 370) formulerar om 

föräldrars sociala inverkan på barns utveckling, genom överföring av egna religiösa 

övertygelser och engagemang. Det är något även Ozorak (1989, s. 460–461) drar liknande 

slutsatser om. Slutligen har jag funnit att Anna, Beatrice och Carl har gjort val i prövande 

situationer som har legitimerat tidigare internaliserade trovärdighetsstrukturer för 

meningsskapande och tillhörighet. David har däremot använt sig av redan internaliserade 

trovärdighetsstrukturer för att skapa mening i tillvaron efter en systers olycka.  

Min studie bekräftar till stor del tidigare forskning kring socialisering, men den ger även nya 

perspektiv på hur människors religiositet kan påverkas av deprivationer, rationella val och 

sökande efter mening och tillhörighet. Mina slutsatser hade kunnat bli annorlunda om jag även 

hade tillämpat religionspsykologiska teorier på min empiri, eftersom de hade kunnat användas 

till att exempelvis förklara varför de fyra personerna gjorde de val de gjorde, istället för att bara 

konstatera att de har gjort val.  

Mina svar hade troligtvis kunnat bli mer ingående om jag hade använt enskilda intervjuer 

som metod istället för parintervjuer, eftersom den aktuella intervjuformen kan ha skapat en 

obekväm situation för de intervjuade. Trots allt var det fler än en person som lyssnade på svaren 

under intervjuerna. Svårigheterna i att använda parintervjuer som metod konkretiseras enligt 

min tolkning i det faktumet att intervjusvaren inom paren liknar varandra, medan de mellan 

paren skiljer sig åt.  

Efter att ha genomfört den här studien inser jag vikten av mer forskning om orsaker bakom 

människors religiositet och forskning om orsaker bakom mormoners och missionärers 

religiositet. Det hade varit intressant med en mer omfattande studie av hur ett fenomen som 

mission kan bidra till att upprätthålla eller försvaga unga mormoners religiösa engagemang. 

Även en studie med genusperspektiv på missionen och vilka förväntningar som kan finnas 

bakom att män och kvinnor genomför en sådan hade kunnat bidra med perspektiv på mormoners 

religiositet. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Intervjufrågor 
1. Kan du berätta om dig själv? 

-Vem är du?  

-Ålder? 

-Intressen?  

-Mål i livet?  

 

2. Hur länge har du varit religiös? 

- Hur har ditt engagemang varierat över tid? Alltid samma? 

- Hur såg din uppväxt ut? Gick du i religiösa skolor eller fick du någon annan religiös 

utbildning? 

-Hur såg din fritid ut? Vad gjorde du? 

- Hade dina föräldrar någon roll i hur din religiösa uppväxt såg ut? Dvs. Bestämde de hur ditt 

engagemang borde vara utformat? 

 

3. Hur blev du religiös? 

-Vilka faktorer har bidragit? (Är någon närstående religiös?) 

-Finns det något som har hänt i ditt liv och som gjorde att du kände ett behov av att finna svar 

på frågor? T. ex en livskris. 

-Saknades något? Vad saknades? 

-Hur fick du svar på det du sökte?  

 

4. Hur har din nära omgivning påverkat ditt religiösa engagemang? Dvs. Familj, vänner? 

- Har övriga familjen varit involverade? Hur? 

 

5. Hur religiöst engagerad är du i förhållande till din nära omgivning? 

- Hur har det varierat över tid? 

6. Vad betyder religion för dig? 

-Socialt, känslomässigt? 

 

7. Hur har du varit religiöst engagerad? 

-Kan det variera över tid och hur i så fall? 
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-Vilka känslor fick du av svaren du sökte?  

 

8. Varför har du valt Jesu Kristi Kyrka Av Sista Dagars Heliga? 

-Är närstående till dig med i samma kyrka? 

-Var andra människor (t. ex klasskamrater och kompisar) med i samma kyrka? 

-Hur var deras engagemang? 

-Fick du stöd hemifrån och din nära omgivning i ditt val av engagemang i kyrkan? Hur? 

 

9. Hur har ditt val av religion påverkat dig som människa? 

-Hur har det påverkat ditt liv? Din omgivnings liv? 

-Vad får du tillbaka genom din tro? Hur? 

-Vad får du tillbaka genom ditt engagemang i kyrkan? Hur? 

-Hur använder du det som ges tillbaka? 

-Vilken mening ges ditt liv genom religionen? 
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