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1. Inledning
Tillsammans med Equmenia är Equmeniakyrkan en kyrka för hela livet. En plats där 
barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över  
generationsgränser. Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation och 
finns i hela landet med 359 föreningar från Trelleborg i söder till Gällivare-Malmberget i norr. 
Runtom i landet bedrivs varje vecka ett gediget barn- och ungdomsarbete med en rad olika 
verksamheter och aktiviteter, allt i syfte att barn och unga ska bli sedda och få möjlighet att 
växa i gemenskap med varandra och med Jesus. 

Barn och unga är en omistlig del av församlingens och föreningens liv, identitet och  
gemenskap och många av dem ser sig som en naturlig del av kyrkans liv och verksamhet. 
En enkätundersökning som Equmenia lät genomföra våren 2015 visar dock att det finns  
kritiska åldrar och övergångar i livet där personer som tidigare varit aktiva i kyrkan läm-
nar den.1 Vad som kan vara orsaken till detta och vilka övergångar i livet som menas  
presenteras längre fram i uppsatsen.

Equmenia och Equmeniakyrkan som nationella organisationer vill skapa goda förut- 
sättningar för en tro och en församlingstillhörighet som växer över tid och som håller 
långsiktigt.2 För att detta ska vara möjligt behövs kunskap om och större förståelse för 
unga människors erfarenheter, förutsättningar och behov. Denna kvalitativa intervjustu-
die är ett led i ett sådant arbete. Jag ska här undersöka unga vuxna i relation till kyrka och  
församling. Mer specifikt är syftet att undersöka hur unga vuxna, i åldrarna 20-30 år, som 
under sin tonårstid haft engagemang i församling beskriver sin relation till kyrka och  
församling idag samt vilka faktorer som påverkat den relationen. Som titeln indikerar är det 
viktigt för unga vuxna att församlingen upplevs som en välkomnande gemenskap, att det 
finns utrymme att ställa och få frågor samt att unga visas förtroende. 

Mina utgångspunkter
Ända sedan jag själv var i 25-årsåldern har jag känt ett stort engagemang för människor i  
åldrarna 20-30 år, när det handlat om kristen tro, identitet och församlingstillhörighet. I  
denna uppsats har jag valt att kalla denna ålderskategori för unga vuxna. Jag har även  
erfarenhet av att flytta till tre nya städer – Umeå, Göteborg och Stockholm – för att studera 
och i och med det fått uppleva möjligheten, men också svårigheten, i att hitta nya kristna  
gemenskaper som känts välkomnande och relevanta. Privat, i min roll som pastor och nu 
även som barn- och ungdomskoordinator för Equmenia har jag vid ett flertal tillfällen haft 
samtal med unga vuxna som uttryckt en längtan efter en församlingstillhörighet och en  
frustration över att inte hitta ett sådant sammanhang. En del har haft intentionen att hitta en 
ny kristen gemenskap när de flyttat, men av olika anledningar har det sedan inte blivit av. De 
flesta av dessa utrycker att de har en tro på Gud, men att de inte längre är aktiva i en kristen 
gemenskap eller i en församling. 

Församling, förening och medlemskap
Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Equmenia 
är dess barn- och ungdomsorganisation. I uppsatsen nämns vid ett flertal tillfällen begreppen 
medlem och medlemskap. I följande stycke redogör jag således för olika kriterier när det  
gäller medlemskap i församling respektive förening. 

Equmeniakyrkan utgörs av en gemenskap av församlingar och är en gemenskap av människor 
som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.3 Equmeniakyrkan skriver i sin Teologiska 
grund att församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. 

1. www.equmenia.se
2. Kyrka För Hela Livet http://equmenia.se/identitet/kyrka-for-hela-livet/ samt Teologisk grund, Equmeniakyrkan
http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2012/06/Teologisk-Grund-Equmeniakyrkan.pdf
3. https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2018/03/Equmeniakyrkans-stadgar.pdf
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Den lokala församlingen är en plats där Kristus blir synlig. Detta sker genom de troendes  
gemenskap och genom att församlingen förkunnar evangelium samt praktiserar kärlekens  
tjänst till människor.4  

I Equmeniakyrkan kan en person bli medlem som är döpt och som bekänner Jesus som Herre 
och Frälsare. En församling kan också ge möjlighet till medlemskap om avsikten är att dö-
pas framöver. Ett barn kan välkomnas som förberedande medlem i en församling, om det är  
föräldrarnas önskan.5 

Equmenia som nationell organisation har bildats för att på olika sätt, ”med gemensamma  
resurser stödja, uppmuntra och inspirera de olika föreningarna i deras uppdrag” när det  
gäller bland annat att ”hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap 
och medlemskap i en kristen församling.”6 När det gäller medlemskap i en lokal Equmenia- 
förening preciseras detta i normalstadgarna för lokalförening. I paragraf fyra framgår att den 
som under året ”deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet och 
som betalat medlemsavgift eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap,” är 
medlem.7 För medlemskap i en lokalförening tillhörande Equmenia finns alltså inget krav på 
tro, dop eller kristen bekännelse. 

Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande: I uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrund 
till studien, mina utgångspunkter samt en redogörelse för medlemskap inom Equmenia  
respektive Equmeniakyrkan (kap 1). Därefter kommer en sammanfattning av en enkät- 
undersökning som Equmenia genomfört bland unga vuxna (kap 2). Kapitel 3 innehåller  
litteratur och tidigare forskning inom för studien relevanta områden samt den teori vilken 
studiens resultat analyseras med. I metodkapitlet (kap 4) presenteras studiens syfte, fråge-
ställningar, vilken metod som använts för insamlande av material samt bearbetning av det 
empiriska materialet. I kapitel 5 presenteras empirin från de fem genomförda intervjuerna 
med unga vuxna om deras relation till kyrka och församling. Därefter följer en analys av 
materialet i relation till den teoretiska framskrivning som gjorts tidigare i uppsatsen, samt 
en presentation av de slutsatser jag dragit (kap 6). Uppsatsen avslutas med diskussion och  
sammanfattning (kap 7-8). 

4. https://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/
5. https://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/
6. https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Equmenias_stadgar_2014-1.pdf
7. https://equmenia.se/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Equmenia_normalstadgar_lokalf%C3%B6rening_2015.pdf
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2. Enkätundersökning
Inledning 
Våren 2015 genomförde Equmenia en enkätundersökning bland personer i åldrarna 20-
30 år.8 De som deltog i enkätundersökningen var aktiva i en förening och/eller församling 
tillhörande Equmenia, Equmeniakyrkan eller något av dess bildarsamfund,9 när de var  
mellan 13-18 år eller delar av den perioden. Enkäten innehöll 51 frågor av blandad  
karaktär där Equmenias pedagogiska grunder, berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet  
utgjorde grunden. Personal från Equmenias nationella kansli utformade enkäten och 
den regionalt anställda personalen skickade ut den. Uppdraget som regionpersonalen 
fick var att skicka ut 10-20 enkäter, hälften till personer som de bedömde som fortsatt  
aktiva och hälften till personer som de bedömde som icke-aktiva. Antalet enkäter som skick-
ades ut i respektive region varierade något, bland annat beroende på regionens storlek. I  
inbjudan om att delta i enkätundersökningen framgick att personerna var anonyma så länge 
de inte valde att uppge namn och kontaktuppgifter. Enkäten besvarades av 54 personer. Ett 
tjugotal av dessa valde att uppge namn. Genom enkäten gavs möjlighet att kanalisera ett 
antal röster från unga som vuxit upp i, som funnits med eller finns med i Equmenias och  
Equmeniakyrkans föreningar och församlingar runt om i landet.  

Undervisning, predikan och fördjupande bibelstudier 
Enkätundersökningen famnar över många olika områden och frågor. Ett återkommande tema 
i svaren handlar dock om undervisning, predikan och fördjupande bibelstudier. Detta är ett 
tema som flera respondenter lyfter. Dels lyfts detta i samband med vad de bär med sig, vad de 
värdesatt under sin uppväxt men också i att ett antal respondenter uttrycker just en avsaknad 
av detta. Konfirmationsundervisningen lyfts fram som ett bra sammanhang för undervisning 
men när den var slut saknades något för att kunna fortsätta fördjupa sig kunskapsmässigt och 
utvecklas i sin tro genom bibelstudier och teologisk reflektion. Någon uttrycker att det var 
först när hen började läsa på en bibelskola som hen fick svar på sina frågor kring bibeln, tro 
och kristet liv. Även om människor utvecklas olika och har olika förutsättningar att ta till sig 
olika saker i olika åldrar, är det ändå anmärkningsvärt att ett antal lyfter att de saknat just 
undervisning i bibeln och kristen tro under sin tonårstid i kyrkan.  
  

Inte längre aktiva i kyrkan
De som inte är aktiva i någon kyrka idag fick också möjlighet att svara på av vilken  
anledning de inte är aktiva. Av dessa svar går det att urskilja tre kategorier som i vissa fall 
och i viss mån även överlappar varandra. Den första gruppen har svarat att de inte längre är 
troende eller att de aldrig varit troende. En respondent skriver att detta tillsammans med att 
den hittat andra sociala sammanhang, gör att hen inte längre är aktiv i kyrkan. Nästa grupp 
har svarat att de inte känner sig hemma i kyrkan längre vilket beror på att deras vänner 
inte längre är kvar i kyrkan eller att de har flyttat och inte känner igen sig i den nya ortens  
kyrkor. Just detta att det är i samband med flytt som många tappar sitt engagemang och sin  
tillhörighet i en församling är ett tydligt tema. För många handlar det inte om ett aktivt val 
utan snarare om svårigheten att hitta en församling som de känner sig hemma i, som de hittar 
in i gemenskapen och vill engagera sig i, i samband med flytt. En respondent uttrycker det 
såhär: 

Jag har inte hittat någon kyrka i storstan som jag orkat ”ta mig in i”. Det är lättare att växa upp i en 
kyrka för då vet alla vem man är. Att komma ny som ung vuxen och ingen känner en är svårare. Jag 
skulle dock vilja vara med i en kyrka.

8. Enkätundersökningen i sin helhet finns att ladda ner på: https://equmenia.se/identitet/unga-vuxna/
9. Equmenia bildades 2007 av de tidigare ungdomsorganisationerna Svenska Missionskyrkans Ungdom, Svenska 
Baptistsamfundets ungdomsförbund samt Metodistkyrkans ungdomsförbund. Equmeniakyrkan bildades 2011 av 
de tidigare kyrkosamfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet i Sverige samt Metodistkyrkan i 
Sverige.
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Den sista gruppen, som också är den största av dessa tre, uttrycker att de tröttnat på den  
dubbelmoral de upplevt finns i kyrkan, de konservativa värderingarna och/eller det utanför-
skap som de har känt av i kyrkan. Tre av dem uttrycker det såhär: 

Det började i tvivel och landade nog i att jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till kyrkan. Mycket 
för mig har handlat om attityder och hur man ser på andra människor. Hur man pratar om att nå ut 
men hur man ändå sitter i sin kyrka, umgås med sina vänner som finns i kyrkan och rör sig i samma 
cirkel. Hur man pratar om att inte döma men hur människor som sen inte lever precis som alla andra 
inte riktigt kan komma in i gemenskapen. 

Jag tror att jag blev lite skrämd som tonåring. Allt var så svartvitt, antingen var man kristen och med 
i kyrkan, eller så var man inte det och gjorde andra sker. Man kunde aldrig blanda och gjorde man det 
så blev man dömd för det.

Jag har mer utrymme att vara mig själv i andra kretsar, folk ser mig för den jag är och respekterar mig. 
Det finns mycket i värdegrunden i kyrkan som jag fortfarande står för men konservativa värden som 
finns bland människorna i kyrkan […] får mig att inte vilja vara en del av kyrkan. 

Tro idag och en kyrka att känna sig hemma i 
Av enkätens 54 respondenter uppger 37 personer att de idag tror på Gud. Av dessa säger 
34 stycken att det idag finns en kyrka som de känner sig hemma i och som de ser som sin  
kyrka. För ungefär hälften av dessa respondenter finns den kyrkan på orten där de bor 
och för ungefär hälften finns inte kyrkan på orten där de bor. En annan fråga i enkäten  
handlade om vilken som var den främsta anledningen till att de kom med i kyrkan. Av de 37  
respondenter som uppgett att de idag tror på Gud säger 29 att den främsta anledningen att de 
kom med i kyrkan var att deras familjer var med. Det är alltså 83 % av de som tydligt kan svara 
att de idag tror på Gud som också har vuxit upp i kyrkan. 
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3. Litteratur och tidigare forskning 
I följande kapitel redogör jag för inom ämnet relevant litteratur och forskning. Jag lyfter även 
teorier som är relevanta för analysen av empirin. 

Gemenskapen – deltagande, identitet och religiositet bland 
unga i Equmenia
Maria Zackariasson är professor i etnologi vid Södertörns högskola. Hon har under många 
år ägnat sin forskning åt unga människors position och roll i samhället. Ett av hennes  
forskningsområden har rört ungas samhällsdeltagande dels inom sociala rörelser, dels inom 
religiösa ungdomsorganisationer. I boken Gemenskapen – deltagande, identitet och religiositet 
bland unga i Equmenia presenteras delar av hennes forskning. Boken bygger på intervjuer som 
gjorts med unga inom Equmenia och forskningsprojektet har sökt svar på frågor som: Hur 
ser de på sitt engagemang? Varför har de valt att bli aktiva och vad får dem att stanna kvar? samt Hur  
uppfattar de att andra utanför kyrkan ser på dem? De ungas berättelser och personliga erfarenheter 
ställs sedan i relation till mer allmänna frågor kring hur engagemang skapas och upprätt-
hålls samt hur ett engagemang i en religiös ungdomsorganisation kan förstås som ett led i  
demokratisk skolning och samhällsdeltagade.  I följande stycken presenteras delar av  
Zackariassons forskning. 

Föräldrarnas roll och betydelse
I boken skriver Zackariasson om föräldrarnas roll och betydelse för de ungas engagemang i 
Equmenia. Det är ingen enkel och entydig bild som presenteras utifrån de ungas berättelser. 
Någon av intervjupersonerna tycker att det faktum att föräldrarna var aktiva gjorde att hen 
ifrågasatte sitt eget engagemang, i tankar som ”gör jag det här för att jag vill eller för att jag 
känner att jag borde?” Andra tycker att det var mer eller mindre självklart att engagera sig just 
för att resten av familjen var engagerad.

Några av de som kom från familjer som inte var engagerade i kyrkan eller troende  
tyckte att det inte spelade någon roll medan andra kände sig ifrågasatta hemifrån. Det  
faktum att Equmeniakyrkan är en frikyrka verkar ha påverkat föräldrarnas eventuella skepsis.  
Kunskapen om samfundet är i många fall bristfällig och i omsorg om sina barn har en 
del föräldrar velat försäkra sig om att barnen inte ”tvingas göra konstiga saker” som en 
av de intervjuade berättade att en förälder hade uttryckt det. När de föräldrar som varit  
skeptiska besökt verksamheten hade de dock blivit mer positivt inställda och deras skepsis  
försvunnit.10 

Sociala aspekter
De intervjupersoner som figurerar i Zackariassons bok som kommer från familjer som inte 
är aktiva i kyrkan, har alla kommit i kontakt med Equmenia genom kompisar som de följt 
med på någon aktivitet, till exempel scout, musikundervisning eller idrott. En del har trivts så 
bra att de fortsatt även efter det att den kompis som tog med dem har slutat. För de som inte 
funnit en tro är det den sociala gemenskapen och vänskapsrelationerna som byggts upp som 
gör att de stannar kvar i organisationen.11 

Mycket vikt läggs vid sociala aspekter i Zackariassons bok. Hon konstaterar att det i många 
sammanhang uppfattas som lite suspekt att vara troende kristen och aktiv i kyrkan i  
dagens Sverige.12 Det framkommer i några av intervjuerna att de som inte är  
välgrundade eller övertygade i sin tro i vissa fall undviker att berätta om sitt engagemang  
för vänner utanför kyrkan, alternativt att de är tydliga med att understryka att de vänner  
 
 

10. Zackariasson, 2016, s. 66-69
11. Zackariasson, 2016, s. 81-83, 95-96
12. Zackariasson, 2016, s. 75
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de har i kyrkan är roliga och att de gör roliga saker tillsammans.13 När unga 
människor är aktiva i en religiös organisation finns det en risk att andra människor  
kategoriserar dem på ett visst sätt. De tillskrivs vissa värderingar och åsikter som anses 
avvikande från majoriteten. Detta kan i vissa fall ge negativ effekt. Enligt Zackariasson  
gäller detta inte enbart engagerade i religiösa grupper utan även andra. Tidigare  
forskning visar att unga i globala rättviserörelser har liknande erfarenheter. De upplevde att 
deras engagemang inte riktigt passade in och att de ansågs lite udda. Zackariasson menar 
att både religiöst och politiskt engagemang av vissa kan uppfattas stå i motsats till bilden av  
ungdomstiden som en tid för sorglöshet och experimenterande.14  

Anledningar och drivkrafter för deltagande och engagemang
Varför väljer då ändå en del ungdomar att engagera sig i religiösa och politiska  
organisationer? Tidigare empiriska studier visar att det finns flera olika orsaker som ofta  
samverkar till det.15 Det kan vara personliga motiv och ambitioner, som att vilja lära sig något 
och utvecklas. Det kan vara altruistiska skäl - en stark vilja att hjälpa andra eller ändra på  
något som enligt personens uppfattning är fel eller orättvist.16 

Social gemenskap och vänskapsrelationer är också orsaker som kan motivera till  
engagemang. Zackariasson har valt att uppehålla sig en del vid just denna orsak i ett 
av sina kapitel. Hon konstaterar att det är skillnad mellan de intervjupersoner som har  
föräldrar som är aktiva i kyrkan och de som inte har det, både när det gäller hur de kom i  
kontakt med organisationen men också varför de blivit kvar. För de som inte hade aktiva  
föräldrar var det just vänskapsrelationer som gjorde att de kom i kontakt med verksamheten,  
medan det för de med aktiva föräldrar var naturligt att delta i till exempel söndagsskola eller  
barnkör. För de som kommit med via kompisar betydde vänskapsrelationer och  
gemenskapen mycket för att de stannade kvar och fortsatte engagera sig även om själva  
verksamheten också spelade in, medan de kristna värderingarna inte var lika viktiga. Den 
öppna atmosfären, med högt i tak och utrymme för olika tankar och åsikter gjorde att de  
upplevde att de kunde vara sig själva och en del av gemenskapen.17  

Det faktum att de flesta av verksamheterna, någon eller några gånger per år, åkte på  
gemensamma hajker eller läger gjorde mycket för sammanhållningen. För de intervju- 
personer som hade aktiva föräldrar och även en personlig tro var vänskapsrelationer  
också viktiga men här fanns även andra incitament till att fortsätta vara engagerad. Den  
personliga övertygelsen och en vilja att presentera det kristna budskapet för nya deltagare samt  
möjligheten att uttrycka sin tro i gemenskap med andra är några av dem.18 

En skillnad mellan en förening inom Equmenia och en församling tillhörande  
Equmeniakyrkan, som tas upp i boken, är synen på och förutsättningen för  
medlemskap. I Equmenia kan du vara både medlem, deltagare och även ledare i  
föreningen utan att ha en kristen tro. I en församling tillhörande Equmeniakyrkan är det dock den  
personliga tron som är avgörande för medlemskapet. I Equmenia finns det alltså inget så kallat  
bekännelsekrav. Några av intervjupersonerna i Zackariassons studie representerade just den 
ovan nämnda kategorin inom Equmenia, de som på olika sätt deltog i verksamheten men 
som enligt egen definition inte hade en personlig tro på Gud. För dessa individer var detta en  
anledning till att engagemang i föreningen inte per automatik också gav engagemang och  
 
 

 

13. Zackariasson, 2016, s 45-46
14. Zackariasson, 2016, s. 75-76
15. Här hänvisar Zackariasson bland annat till Dawes & Larson, 2011, Hwang, Grabb & Curtis, 2005, Zackariasson 
2008 samt Ødegård 2009. Dessa titlar återfinns inte i min referenslitteratur.
16. Zackariasson, 2016, s. 76
17. Zackariasson, 2016, s. 80
18. Zackariasson, 2016, s.182, 185
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delaktighet i församlingen i stort. Vid en förväntad övergång från ungdomsförening till  
församling var detta alltså ett naturligt skäl att inte längre finnas med.19 

Utökat engagemang
Flera av intervjupersonerna är engagerade inom Equmenia på mer än lokal nivå. 
Dessa personer har ett engagemang även på regional eller nationell nivå, i styrelse,  
strategiska arbetsgrupper och andra förtroendeuppdrag. Gemensamt för dessa var att de 
hade blivit tillfrågade. Några av dem hade inte haft en tanke på att engagera sig på det sättet  
innan de fick frågan. Att själv tänka in engagemang på annat än lokal nivå verkar alltså inte  
falla sig naturligt för medlemmar inom organisationen trots Equmenias tydligt demokratiska  
struktur. Detta visar på att känslan av att vara behövd och efterfrågad är en stark drivkraft som 
inte ska underskattas.20  

Kandidatuppsatser vid Teologiska Högskolan Stockholm
Under perioden 2013-2016 skrevs tre kandidatuppsatser vid Teologiska Högskolan Stockholm 
som berör ämnet unga vuxna och församling. Samtliga uppsatser skrevs inom ramen för  
praktisk teologi och uppsatserna skrevs utifrån olika perspektiv och frågeställningar.

Lisa Danell har skrivit uppsatsen Växa i gemenskap – Den kristna uppväxtens betydelse för fortsatt  
deltagande i församlingen. Johanna Lindars uppsats heter Att lägga Gud på hatthyllan – En kvalitativ 
studie om varför unga vuxna saknas i församlingen och är skriven inom fältet Teologi och omvärld. 
Den tredje uppsatsen är skriven av Maria Hammar. Hon har gjort en empirisk studie av fram-
gångsrikt arbete med unga vuxna i frikyrklig kontext. Den uppsatsen heter Församlingen de 
känner sig hemma i. Studien baseras på enkäter och intervjuer med personer från två olika  
församlingar.

Här nedan presenteras resultatet av de tre studierna kortfattat. Samtliga uppsatser finns att 
läsa på Teologiska Högskolan Stockholms webbsida.21  

Växa i gemenskap – Den kristna uppväxtens betydelse för fortsatt deltagande i  
församlingen  
I sin uppsats Växa i gemenskap undersöker Danell den kristna uppväxtens betydelse för unga 
vuxnas fortsatta deltagande i församling. Uppsatsen bygger på djupintervjuer med fem  
personer som vuxit upp i en församling och som fortfarande är aktiva i församling. 
Studien undersöker följande frågeställningar: Vilken slags betydelse har ursprungs- 
familjen haft? Vilken slags betydelse har församlingen haft? samt Vilken slags påverkan har den sekulära  
samhällskontexten haft på den religiösa socialiseringsprocessen?22

I studien framgår tydligt att både familj, släkt och församlingskontext haft betydelse för  
informanternas fortsatta tro och engagemang. Det faktum att de har vuxit upp i en familj 
som varit aktiv och engagerad i en församling där de spenderat mycket av sin tid, har lagt 
grunden för deras så kallade världsbild och inställning till församling och tro. Informanterna 
har internaliserat den världsbild som deras närstående presenterat. Informanterna har tagit 
till sig andras tankar, tro, värderingar för att sedan införliva det i sitt eget liv. Alltså det som 
närstående trott på och gestaltat i sina liv. Flera av informanterna hade även sina mor- och/
eller farföräldrar i närheten och dessa har också haft stor betydelse genom att de har förstärkt 
den världsbild som föräldrarna förmedlat. 

19. Zackariasson, 2016, s. 66-69
20. Zackariasson, 201, s. 157
21. http://www.ths.se/uppsatser
22. Danell, 2016, s. 30-31
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I studien använder sig Danell av Berger och Luckmanns socialisationsteori.23 I denna teori  
anses språket ha en särskild betydelse vilket bland annat har tagit sig uttryck i de  
bönerutiner som var en självklar del av informanternas vardag under uppväxten och som haft 
en viktig roll i internaliseringen och tydliggjort hur världen kan förstås. Språk är mer än det 
verbalt uttryckta och därför kan vi förstå att de återkommande samtal som informanterna  
berättade om förekom i hemmet också påverkade, trots att de flesta samtal inte direkt  
handlade om tro.

När det gäller den andra frågeställningen i uppsatsen, om vilken betydelse församlingen 
haft, framgick det i intervjuerna att församlingen många gånger upplevts som en andra  
familj. Församlingen har en karaktär av att vara en institution med gemensamma  
traditioner, normer, värderingar och uttryckssätt. Informanterna upplevde att det var viktigt 
att delta i verksamheter som speglade deras personlighet och intressen. Detta visar bland 
annat på ett behov av att uttrycka sig och möjligheten att påverka, för att vara en del av  
sammanhanget, alltså församlingen. Församlingen har också varit ett ställe där informan-
terna kunnat hitta förebilder i andra kristna. Dessa förebilder var ofta äldre ungdomar som 
ansågs förtroendeingivande även utanför den kristna kontexten vilket gjorde det lättare för 
informanterna att identifiera sig som kristna.24 

Den tredje frågeställningen i Danells studie handlar om vilken slags påverkan den sekulära 
samhällskontexten haft på den religiösa socialiseringsprocessen.  Barn genomgår en första 
socialiseringsprocess i sin närmaste familj och omgivning. När de sedan kommer i kontakt 
med andra sker en andra socialiseringsprocess. När informanterna i uppsatsen trädde in i 
den andra socialiseringsprocessen förstod de att den världsbild och de värderingar som de 
hade med sig från sina närstående inte delades av alla. Det blev tydligt för dem att deras  
religiösa tro fanns i just deras familjekontext och att många andra inte hade erfarenhet av att 
gå i kyrkan eller be aftonbön.

Informanternas berättelser bekräftar att de som är unga och religiösa i Sverige idag  
tillhör en minoritet. Detta blir extra tydligt om personen i fråga i mycket annat tillhör  
normen. Några av informanterna blev retade för sin tro och andra berättar om en  
känsla av att vara udda eller annorlunda. Den här känslan kunde de ha även om ingen annan  
visade några tecken på att de uppfattade dem som annorlunda. I deras beskrivningar  
framkom det att de anpassade sig till den miljö de befann sig i. De hittade sätt att förhålla sig till de  
föreställningar som de upplevde att resterande samhälle har.25 

Danell skriver om begreppet legitimering som har att göra med att den verklighets- 
uppfattning som barn fått i sin första socialiseringsprocess görs objektivt tillgänglig 
och subjektivt trovärdig. Här kan vi se att det faktum att informanternas verklighets- 
uppfattning styrktes av både föräldrar, släkt och församling gjorde den välgrundad. Det  
framgick också av informanternas berättelser att de aldrig har känt behov av att ifrågasätta 
eller frigöra sig från tron eller församlingskontexten då de upplevt att det fanns ett tillåtande  
förhållningssätt som gjorde att de aldrig tvingades välja bort världen utanför kyrkan. Dessa 
faktorer kan ha gynnat den legitimering som behövs för att verkligheten skulle fortsätta vara 
subjektivt trovärdig för informanterna när de mötte andra verklighetsuppfattningar. De-
ras objektiva och subjektiva verklighet uppnådde en hög grad av symmetri vilket kallas för  
framgångsrik socialisation.26  

23. Berger & Luckmann, 1998, s. 84
24. Danell, 2016, s. 2
25. Danell, 2016, s. 25
26. Danell, 2016, s. 28-30
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Att lägga Gud på hatthyllan – En kvalitativ studie om varför unga vuxna saknas i  
församlingen
Som blivande pastor inom Equmeniakyrkan har Lindar (vid tidpunkten för sitt uppsats- 
skrivande) lagt märke till att den generation hon själv tillhör, de unga vuxna, ofta saknas 
i olika församlingar runt om i landet. Därför har hon valt att genom sin kandidatuppsats  
undersöka vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom att unga vuxna ofta är under- 
representerade i frikyrkoförsamlingar i Sverige idag. I sin uppsats koncentrerar Lindar sig på 
de som varit kyrkligt aktiva som tonåringar men som nu inte finns med i kyrkan som unga 
vuxna.27 
 
I sin uppsats skriver Lindar om unga vuxnas förutsättningar och behov utifrån olika  
perspektiv. Bland annat skriver Lindar om behovet av gå från en självklar, statisk tro till en 
mer genomtänkt dynamisk tro. Självklart kan det finnas individuella variationer här hur 
tron tagit sig uttryck och gestaltats i människors liv, men många genomgår eller har behov 
av att få genomgå liknande processer gällande sin trosutveckling. Om stöd och bekräftelse  
under denna process uteblir finns risken att individer känner sig övergivna och utlämnade 
åt sig själv. Detta kan bidra till att personer istället lämnar den kristna gemenskapen.28 En av  
informanterna i Lindars studie beskriver hur hon fick stå ensam i denna process, med sina  
frågor om tro och tvivel och hur hon upplevde att kyrkan inte gjorde något för att hjälpa 
henne.29  

Att både livet och tron behöver rymmas och hänga ihop är en aspekt som framträder tydligt 
i informanternas berättelser. Det behöver ges utrymme att prata om sin tro och samtidigt  
behöver det samtalet alltid hänga samman med de livsfrågor som de unga står mitt i,  
funderar över och brottas med. Om den kopplingen uteblir finns en risk att människor inte 
hittar den relevans i kyrkan som efterfrågas.30  

Människor formas i stor utsträckning i sin identitet, sina värderingar, självbild och  
trosuppfattning när de är unga. Samtliga informanter lämnade församlingens  
verksamheter och gemenskap när de var mitt uppe i denna process. Lindar konstaterar att det är ett  
misslyckande för kyrkan att inte kunna möta och inkludera unga människor som går  
igenom stora förändringar i sina liv. Att hela livet måste rymmas är något som flertalet  
informanter nämner. Det faktum att individer utvecklas, att arenorna för sociala  
sammanhang vidgas och nya intressen kommer till bör ses som en tillgång, något att samtala 
om och bejaka, snarare än som ett hot.31 ”Församlingen måste acceptera att unga människor 
inte längre har sitt fulla fokus på kyrkans verksamhet, och på samma gång visa att tron på 
Gud inte är det samma som att gå på tonår en fredagkväll”32 menar Lindar. 

En av informanterna i studien lämnade den kyrka hon var aktiv i för att tron hade stor  
betydelse i hennes liv och att hon upplevde att den tro hon hade inte rymdes i det  
sammanhang hon fanns i. För de andra tre informanterna handlade det snarare om att tron 
inte hade så stor betydelse och att det var anledningen till att de inte längre finns kvar. En av 
informanterna uttrycker även att han lämnade då han upplevde att ”hans nya livssituation 
inte passade med kyrkans lära.”33  

Informanterna tycks vara eniga om att det sociala sammanhanget avgör om  
församlingen känns som en gemenskap där de känner sig hemma eller inte. Unga vuxna tycks 
vara starkt präglade både av behovet av tillhörighet och behovet av självständighet. Gemenskap  
 

27. Lindar, 2013, s. 5-7
28. Lindar, 2013, s. 14-15
29. Lindar, 2013, s. 50
30. Lindar, 2013, s. 55
31. Lindar, 2013, s. 49, 51
32. Lindar, 2013, s. 53
33. Lindar, 2013, s. 54-56
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och relationer värderas högt samtidigt som det måste finnas frihet och möjlighet till egna  
ställningstaganden och beslut.34  

En av Lindars frågeställningar handlade om hur en församlingsanställd pastor i sitt  
arbete kan förhålla sig när det gäller avsaknaden av unga vuxna i församlingen. Hon menar att  
pastorn har ett ansvar att bidra till en välkomnande och god stämning i församlingen - att se,  
utmana, uppmuntra och stödja människor. Men detta är samtidigt inte bara en enskild anställds  
uppgift, utan hela församlingens. Lindar menar också att det bör finnas  
verksamheter och mötesplatser som ger tillfälle att få undervisning, prata om och  
ifrågasätta kristen tro. Hon menar att det på många håll ges utrymme till detta under  
uppväxten och i början av tonårstiden. Efter konfirmationsundervisningen finns inte lika många 
eller ibland inga tillfällen för detta, för äldre tonåringar och unga vuxna.35 Gemensamt för  
Lindars informanter var att de lämnade sitt kyrkliga engagemang under gymnasietiden. Ett 
annat gemensamt drag i informanternas berättelser var att de, direkt eller indirekt, gjorde en  
distinktion mellan tro och liv. Att Gud var en del bland andra delar av livet som de valde eller valde bort  
beroende på hur livet och vardagen tedde sig. Deras erfarenhet av att livet och tron inte  
alltid gick att förena bidrog troligtvis till detta.36 
 
En av informanterna lämnade sitt kyrkliga engagemang på grund av att hon saknade samtal 
om tro. Som tidigare nämnts berodde detta på att den tro och de slutsatser hon själv drog  
utifrån sin tro inte rymdes i den gemenskap hon fanns i. Hon upplevde heller  
aldrig att hennes frågor togs på allvar och att det sällan gavs tillfällen för samtal och  
diskussion utifrån tros- och livsfrågor. De övriga tre lämnade på grund av att deras sociala liv  
förändrades. Dessa tre hade också det gemensamt att de inte reflekterat särskilt mycket 
över sin tro eller kristna tillhörighet under den period de var aktiva i kyrkan, tron var en  
naturlig och självklar del i helheten. Här menar Lindar att det faktum att olika  
församlingar präglas av olika traditioner och kulturer kan spela in. I vissa sammanhang kan 
ett behov uppstå av att få ifrågasätta sin tro och göra upp med sin gudsbild. Medan i det i andra 
sammanhang kan uppstå en kunskapsbrist om kristen tro och att personer i större utsträckning  
associerar och förknippar kristen tro med specifika värderingar och i mindre utsträckning med  
kyrkans troslära.37 

Anledningar till att man lämnar sitt samfund kan variera och det kan ske aktivt eller passivt, 
plötsligt eller successivt under en längre period. Sociala omständigheter är oftare en större 
orsak till att en person lämnar än teologiska frågor. För de som lämnar på ett mer passivt 
sätt handlar avståndstagandet mer om kyrkan och vilka värderingar en person uppfattar att  
kyrkan står för, snarare än om själva tron. 

I studien undersöks alltså olika anledningar till att ”de som under sin tonårstid varit  
kyrkligt engagerade ofta saknas i församlingen som unga vuxna.”38 Lindar konstaterar i slutet 
av sin uppsats att det sociala sammanhanget ofta är avgörande för om någon blir kvar eller 
söker sig till en församling. Studien visar även att kyrkan behöver bli bättre på att följa unga 
människor i deras tros- och identitetsutveckling. Det är av stor vikt att frågor om både livet 
och tron ryms i kyrkan. Ofta sker lämnande succesivt. När någon söker sig tillbaka till kyrkan 
måste personen tas emot med öppna armar.39 

34. Lindar, 2013, s. 52
35. Lindar, 2013, s. 53
36. Lindar, 2013, s. 54
37. Lindar, 2013, s. 55
38. Lindar, 2013, s. 57
39. Lindar, 2013, s. 57
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Församlingen de känner sig hemma i – En empirisk studie av framgångsrikt arbete 
med unga vuxna i frikyrklig kontext
Hammar har gjort en empirisk studie av framgångsrikt arbete med unga vuxna i frikyrklig 
kontext. Uppsatsen heter Församlingen de känner sig hemma i och studien baseras på enkäter 
och intervjuer med personer från två olika församlingar. Dessa båda församlingar har, enligt 
Hammar, ett framgångsrikt arbete med unga vuxna. Med begreppet framgångsrikt menar 
hon att församlingen har ett arbete som de själva definierar som levande och aktivt, som har 
växt över tid och där individer känner delaktighet. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
och söka förstå ”vilka faktorer som kan vara av betydelse för att arbetet med unga vuxna  
fungerar.”40  Hammar intervjuar två pastorer, en i vardera församling. Unga vuxna i båda dessa  
församlingar bidrog med sina erfarenheter genom en enkätundersökning. Frågeställningarna 
som styr Hammars studie handlar om vilka framgångsfaktorer som pastorerna respektive 
unga vuxna lyfter fram. Hammar studerar även om det går att se några likheter och/eller  
skillnader i pastorernas respektive de unga vuxnas beskrivningar.41 De faktorer som  
framträder betydelsefulla i pastorernas berättelse om arbetet med unga vuxna är engagemang, 
tydlighet, sammanhang, lokalen, resurser samt äkthet.42 

De båda pastorerna menar att det finns en villighet och en längtan hos unga att  
engagera sig. Engagemanget hänger ihop med delaktighet och ägandeskap vilket också är av  
betydelse för att de unga finns kvar i församlingens liv och gemenskap. Tydlighet handlar 
dels om tydlighet när det gäller vad församlingen står för i relation till tro och teologi men  
också tydlighet när det gäller att det finns en tydlig plats för de unga vuxna när de kommer till  
kyrkan. De vet att det finns verksamheter anpassade till dem, de vet vad de kan bidra med och 
engagera sig i när de kommer till kyrkan. I och med detta skapas en trygghet som bidrar till 
att de unga trivs och känner sig hemma. Sammanhanget är viktigt. Att unga vuxna får känna 
att de tillhör ett sammanhang men också att de kan få vara med och påverka och förändra  
sammanhanget, utan att för den skull binda upp sig över tid. Här blir även relationer viktiga. 
Att bygga gemenskap även utanför gudstjänsten. Att vara en del av det större sammanhanget.  
Pastorerna menar att ”det är relationerna som avgör om de unga vuxna stannar kvar.”43 
Även lokaler och resurser lyfts fram som betydelsefulla faktorer. När det gäller lokalen  
handlar det om att församlingarna vill skapa en atmosfär präglad av öppenhet, som är varm och  
välkomnande, och i denna strävan blir även lokalerna viktiga. I båda dessa  
församlingar finns resurser riktade till just unga vuxna bland annat i form av anställda pastorer. 
Äkthet är också något som återfinns i beskrivningarna från de båda församlingarna. Äktheten  
gäller både det som unga vuxna önskar möta när de kommer till församlingen men  
också att de själva kan vara äkta, att det finns en plats där de känner sig hemma och där hela  
livet ryms. I relation till detta nämner en av pastorerna att det är viktigt med gestaltning. Att  
församlingen gestaltar vad de tycker är viktigt genom praktiska uttryck och anpassade  
verksamheter. Om församlingen till exempel vill att unga vuxna ska känna sig välkomna 
och inkluderande krävs det också att detta märks i kommunikationen utåt. Att till exempel 
bjuda in till särskilda mötesplatser och gemenskaper för denna målgrupp signalerar att de 
är viktiga och att det finns en plats och ett utrymme för dem, deras önskemål och behov i  
församlingen.44 

Utifrån de unga vuxnas enkätsvar går det bland annat att utläsa att följande faktorer är  
betydelsefulla för deras delaktighet i just den församling de tillhör: Behovet av att bli sedd,  
engagemangets betydelse, aktivitetens betydelse, gudstjänstens betydelse, behovet av mandat, lokalens  
betydelse, pastorns betydelse samt behovet av äkthet.45 

40. Hammar, 2016, s. 13
41. Hammar, 2016, s. 13
42. Hammar, 2016, s. 31
43. Hammar, 2016, s.32
44. Hammar, 2016, s. 31-33
45. Hammar, 2016, s. 42
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I och med att församlingarna har ett riktat utbud till unga vuxna signalerar detta,  
enligt respondenterna, att de blir sedda, att här finns en plats för dem. Runt aktiviteterna  
skapas gemenskap och sammanhang. Där skapas och fördjupas även vänskapliga relationer 
som blir betydelsefulla för unga vuxnas engagemang i församlingen. Engagemanget skapar  
möjligheter för dem att påverka och själva vara med och utforma sammanhanget, vilket 
ses som något positivt. Även här lyfts lokalens utformning fram som något som i viss mån  
påverkar att de unga upplever att de trivs och att de känner samhörighet. Pastorns förmåga att 
skapa en inkluderande och välkomnande miljö påverkar också. Äkthet är något som lyfts fram 
även i respondenternas svar. Här poängteras att det är viktigt att kyrkan är öppen för alla och 
att det ges utrymme att prata om livet så som det är.46 

När Hammar analyserar sitt empiriska material gör hon det i relation till Caroline  
Gustavssons teori om betydelsefulla aspekter för delaktighet. Denna teori presenteras bland 
annat i Gustavssons bok Delaktighetens kris – Gudstjänstens pedagogiska utmaning.47 Gustavsson 
menar bland annat att om människor ska uppleva delaktighet finns det vissa betydelsefulla 
aspekter som bidrar till detta. Exempel på dessa aspekter är: Formell och informell delaktighet,  
interaktion, trygghet, autonomi, engagemang och identitet.48 För att det ska uppstå  
delaktighet krävs en aktivitet i centrum. En aktivitet måste inte nödvändigtvis handla om specifik  
verksamhet utan snarare om något gemensamt att samlas kring, ett definierat gemensamt 
intresseområde.49 Med autonomi menar Gustavsson att det behöver finnas utrymme för ett  
självbestämmande, att individen har möjlighet att bestämma över sin situation och göra 
egna val.50 Interaktionen handlar om hur väl individerna interagerar, dels med varandra i den 
 definierade målgruppen men också med andra i församlingen som helhet.51  

Förutom de aspekter som återfinns i Gustavssons modell för delaktighet har Hammar även 
lagt till aspekten autentisk.52 Det som bland annat lyfts fram i Hammars empiri är att det  
behöver ges utrymme för äkthet och att man ”vågar prata om livet, så som många  
upplever det.”53 Hammar menar att församlingens uttryckssätt och budskap behöver präglas av en  
äkthet, att ord och handling säger samma sak, att det som gestaltas i församlingens olika delar 
är trovärdigt och autentiskt. Annars är risken att de unga vuxna inte känner förtroende och 
därför inte hittar in i församlingens gemenskap eller väljer att efter en tid lämna den. 

Generationsaspekten, 90-talisten 
En församling kännetecknas ofta av att flera generationer representeras i en och samma  
församlingsgemenskap. Olika generationer förväntas leva och leda tillsammans. För att  
fungera bra ihop och ha förståelse för varandra är den så kallade generationsaspekten eller 
generationsdimensionen av betydelse. 

Naturligtvis är det inte enbart vilken generation en person tillhör som påverkar hur en person 
fungerar, vilka värderingar den har, vilka prioriteringar och val den gör et cetera. Människor 
är unika individer med olika personligheter, förutsättningar och behov. Faktorer som  
uppväxtvillkor - geografiska uppväxtförhållanden, familjekonstellation, ekonomiska  
förutsättningar och andra liknande faktorer spelar också in. I följande stycke har jag ändå valt 
att presentera några generella kännetecken för de generationer som denna studie avser i syfte 
att lägga en grund för läsningen av empirin. Den forskning jag refererar till presenteras i boken  
90-talister som medborgare, medarbetare och konsumenter. I denna bok nämns även dessa individer som  
aktörer i civilsamhället och i idéburna organisationer samt som medlemmar i olika kyrkor  
 

46. Hammar, 2016, s. 42-45
47. Gustavsson, 2016
48. Gustavsson, 2016, s. 211-212, 216-224 samt Hammar, 2016, s. 11, 48-54
49. Gustavsson, 2016, s. 222-224
50. Gustavsson, 2016, s. 38
51. Gustavsson, 2016, s. 212
52. Aspekten är hämtad från Fredrik Modéus nycklar till församlingsväxt, 2009
53. Hammar, 2016, s. 55
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och samfund.54 Generationsforskare Anders Parment menar att ett sätt att förstå och lära  
känna olika generationer är att ställa dem i relation till andra generationer.55 Mot denna  
bakgrund lyfter jag därför fram framträdande aspekter även i andra generationer än enbart de 
som är födda på 80- och 90-talet.

I följande stycken kommer jag främst presentera och generellt beskriva generationer  
födda på 40- och 50-talet samt 70- 80- och 90-talet. Dessa generationer har olika benämningar.  
Generationen som är född i slutet av 40-talet och under 50-talet kallas för Baby Boomers. 
Denna generation kallas så på grund av att det föddes många barn efter andra världskrigets 
slut. När kriget var slut bidrog bland annat den ökade tryggheten till att fler fick barn. Det 
fanns en ny, modigare framåtanda i samhället.56 70-talisterna omnämns som Generation 
X medan 80-talisterna kallas för Generation Y eller Millennials. En vanlig definition är att  
Generation Y utgörs av personer födda 1984-1994. Alla 90-talister ingår alltså inte i  
Generation Y/Millennials. Personer födda under hela 90-talet har ännu inte fått något  
gemensamt specifikt namn. 

40- och 50-talister är ofta ansvarstagande och plikttrogna. De ställer upp och förväntar 
sig att andra ska göra det samma. De vill helst inte sticka ut eller vara till besvär. I denna  
generation finns mycket av ett kollektivistiskt tänkande som präglar värderingar och  
prioriteringar. En stark politisk medvetenhet är också kännetecknande, inte sällan parti- 
politisk.57 90-talisternas uppväxtvillkor är på många sätt väldigt annorlunda i jämförelse med till  
exempel 40-talisternas. 90-talisternas kännetecken är rörlighet och flexibilitet, individualism 
och självförverkligande. Individualism ska dock inte förväxlas med egoism. Ett intresse och 
engagemang för stora samhällsfrågor återfinns absolut även i denna grupp men det tar sig 
inte alltid liknande uttryck som i tidigare generationer. Frågor som berör klimat, hållbar  
utveckling, integration, jämställdhet, vård och skola är dock frågor som i hög grad  
engagerar.58 

Parment skriver:

Bland de allra viktigaste egenskaperna hos 90-talister märks inställningen till valmöjligheter,  
motgångar, auktoriteter och konsumtion, som präglas av en proaktiv hållning och uppväxten i ett  
samhälle där staten inte längre tar hand om individer, utan det är upp till individerna själva att skapa 
förutsättningar för försörjning, överlevnad och – detta slitna ord – självförverkligande. Detta går långt 
bortom tillgång till ny teknik och vana vid sociala medier, egenskaper som ofta lyfts fram som de mest 
framträdande hos 90-talister.59  

När det handlar om 90-talisterna, som många gånger är högpresterande, menar Parment 
att arbetsgivare bör komma ihåg att dessa personer först och främst kommer se sig om  
efter arbetsgivare som ger bra utvecklingsmöjligheter och attraktiva villkor. En 90-talist  
förväntar sig att dennes kompetens och förmåga fångas upp i arbetslivet, på samma sätt som 
det, förhoppningsvis, gjorts under personens skolgång.60 Varken 80- eller 90-talisten är rädd 
för att se sig om efter nya och andra lösningar om det för tillfället inte finns ett jobb som de 
gillar eller anser vara attraktivt nog. Det kan handla om att kombinera olika tjänster, byta 
bransch, starta ett eget företag et cetera.61 Entreprenörskap och en övertygad uppfattning att 
det går att påverka gör att många 90-talister ofta söker sig till mindre företag eller att de driver 
egna företag hellre än att anställas av stora, väletablerade företag. Utifrån 90-talistens sätt att 
ta till sig information och ta sig an problem ligger det också nära till hands att själv kunna  
 

54. Parment, 2016, s. 12-13
55. Parment, 2016, s. 15
56. Parment, 2016, s. 32
57. Parment, 2016, s. 16-17
58. Parment, 2016, s. 79
59. Parment, 2016, s. 39
60. Parment, 2016, s. 71
61. Parment, 2016, s 30
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vara med och sätta upp ramarna för sin insats snarare än att inordna sig i stukturer som de 
inte känner sig bekväma med. Samtidigt har de en relativt traditionell syn på till exempel 
arbetstid och förväntar sig tydlighet i ledarskap.62 

80- och 90-talisterna vill lära sig saker och strävar efter nytta och mening. Om tidigare  
generation, Generation X, främst födda under 70-talet, kunde ägna en period av sin  
ungdomstid till att till exempel surfa utomlands, vill Generation Y kombinera detta med  
något annat, till exempel studier, arbete eller strategiskt nätverkande. Detta kan säkert  
delvis handla om att lära sig saker och nyttoaspekten men även med utgångspunkt i det  
karaktäristiska förhållningssättet ”inte en sak åt gången, utan allt på en gång”.63 I  
studier av Generation Y kan ses en tydlig brytning med den tidigare generationen också på  
andra områden. 70-talisterna har beskrivits i generella termer av att vara konflikträdda,  
konsensussökande och med en kommunikation präglad av ironi. Det finns ibland också en 
viss avundsjuka hos 70-talisterna för att 80-talisterna tar för sig mer.64 

Öppenhet och transparens är också ord som kännetecknar 90-talister. Detta kan delvis ha att 
göra med att denna generation vuxit upp med internet och sociala medier. Tidigare fanns 
en slags anonymitet inbyggd i samhället, en anonymitet som inte längre finns kvar. Idag 
är det förhållandevis enkelt att söka upp mycket information om en person. 90-talisterna 
har som regel heller inga problem med öppenhet kring känslor och problem. De är också 
mer vana att prata om sig själva, prata inför folk och ta för sig. En aspekt av att ta för sig  
handlar om att de är öppna för och tar för sig av den hjälp som finns att få när det handlar om  
fysisk och psykisk hälsa. Att träffa en terapeut eller prata öppet om medicinering för psykisk  
ohälsa är inga konstigheter. För personer som tillhör generationen Baby Boomers kan  
detta vara betydligt mer obekvämt. För en del kan det sitta långt inne att be om hjälp, de 
vill inte vara till last eller ta hjälpen från någon annan som behöver den bättre, men det kan  
också finnas en osäkerhet och en ovana att prata om sina tillkortakommanden och problem.65  
 
En 90-talist lever i ständig kontakt med sin omgivning och flödet av information och  
erbjudanden är konstant. En 90-talist uttrycker det så här: 

Det är omöjligt att svara på allt. Instagram, Twitter, Facebook, flera mailadresser och sedan ett antal 
nätforum. Man svarar när man tycker något är intressant men inte på allt.66 

För en äldre generation kan det tyckas otänkbart och nästintill ouppfostrat att inte svara 
och ge respons på olika former av tilltal, även digitala. Men denna egenskap har troligtvis  
utvecklats hos den unga generationen utifrån en omöjlighet att ta ställning till allt, och  
handlar kanske inte främst om nonchalans eller ett ouppfostrat beteende.67 

En ny vision för undervisning och växande tro – Kyrkans olika 
funktioner och tjänster
”Ju mer genuint kristen vår församling, vår familj och våra undervisande gemenskaper är, 
desto bättre är förutsättningarna för dem att fungera som redskap för Guds nåd till att for-
ma en kristen identitet hos sina medlemmar.”68 Detta skriver Thomas H. Groome, professor 
i teologi och religionspedagogik, i sin bok Kommer det finnas tro? En ny vision för undervisning 
och växande tro. Groome skriver utifrån katolsk kontext och tradition men hans teorier och 
uppmaningar går i allra högsta grad att tillämpa och praktisera även inom andra kristna  
traditioner och samfund. Med genuint kristen menar Groome att församlingen både i ord och  
 

62. Parment, 2016, s.17, 82
63. Parment, 2016, s. 31
64. Parment, 2016, s. 17, 29
65. Parment, 2016, s. 86-89
66. Parment, 2016, s. 77
67. Parment, 2016, s. 75-77
68. Groome, 2011, s. 189
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i handling, visar på de kristna värderingarna.  Personlig tro och identifikation som kristen 
är grunden för medlemskap i en kristen församling. Därför är det viktigt att barn och unga 
redan från tidig ålder får en möjlighet att formas i sin kristna identitet. Detta görs bland  
annat, menar alltså Groome, genom att församlingen strävar efter att vara genuint  
kristen.69 Vi lever i en vad många beskriver som sekulär tid. Kyrkan är inte längre en  
självklar del av den socialisation som påverkar och präglar individer. Detta gör att församlingens  
autenticitet om möjligt är viktigare nu än tidigare.70  

Groome menar att det behövs ett väl genomarbetat program för att människor ska få  
tillgång till den kristna trons hela berättelse och vision. Vidare menar Groome att redskapet 
för det är en pedagogik som engagerar alla sinnen och att det är ordinerade pastorer som ska 
ansvara för detta. Samtidigt säger han att vi ska låta oss inspireras av de första kristnas över-
tygelse om att varje trosgemenskap har de gåvor den behöver för att i varje tid vara bärare av 
kyrkans allomfattande tjänst.71 

För att detta ska vara möjligt behövs ett skifte från en skolinriktad undervisningsmodell till 
en som istället bygger på trosgemenskapen.72 Utifrån detta ställningstagande presenterar  
Groome ett antal strategier uppdelade efter sex funktioner och tjänster, som kyrkan enligt 
kristen tradition, har att fullfölja i världen. 

Dessa tjänster är:73 
Koinonia - Välkomnande 
Marturia - Vittnesbörd 
Leiturgia - Gudstjänst 
Diakonia - Diakoni 
Kerygma - Ordet 
Didache - Undervisning

Nedan följer en kortare presentation av de olika strategierna utifrån kyrkans sex olika  
funktioner och tjänster: 

Koinonia – En välkomnande gemenskap 
Eftersom Gud till sitt väsen är relationell är också församlingen kallad att vara relationell. 
En gemenskap präglad av tro, hopp och kärlek. En församling vars gemenskap präglas av 
dessa tre funktioner - tro, hopp och kärlek, kommer troligtvis också ha en trosundervisning 
som går på djupet och blir framgångsrik. Församlingens gemenskap bör kännetecknas av 
öppenhet och inkludering. Människor i alla åldrar behöver få möjlighet att bli delaktiga i  
församlingens liv och tjänst. Det kan handla om uppgifter så som administrativa uppdrag, 
att ta upp kollekt i gudstjänsten, leda en bönegrupp, läsa en bibeltext med mera. Att få  
möjlighet att ansvara för olika uppgifter engagerar och bidrar till en välkomnande  
gemenskap. Det fördjupar även många gånger människors tro och stärker kristen  
identitet. Församlingen behöver fundera på hur gemenskapen främjas i församlingens strukturer,  
vilka aktiviteter och inslag som stärker gemenskapen och knyter människor närmare  
varandra. I många församlingar bryts den större gemenskapen ner i flera mindre grupper  
vilket kan vara ett bra sätt att främja en välkomnande gemenskap.74    

69. Groome, 2011
70. Groome, 2011, s. 191-193
71. Groome, 2011, s. 195-197
72. Groome, 2011, s. 198
73. Groome, 2011, s. 199-200
74. Groome, 2011, s. 200-207
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Marturia – En vittnande gemenskap
Församlingen undervisar om tron på Jesus Kristus, undervisar evangeliet, i ord och i  
handling. Autenticiteten är viktig. För att vara en trovärdig gemenskap behöver ord 
och handling säga samma sak. Församlingen är kallad att bära vittnesbörd. I alla delar av  
församlingens olika verksamheter bör frågan ställas hur människor kan tänkas uppfatta det 
som görs och kommuniceras - vad säger detta människor? Vidare behövs en reflektion över 
huruvida det som församlingen gör och säger verkligen blir ett vittnesbörd om kristen tro. 
Här handlar det också om att undervisa och påminna församlingens medlemmar, att själva 
dela sin tro i de olika sammanhang de finns i. Att dela sitt vittnesbörd genom att visa kärlek, 
förmedla hopp och uttala ord av tro som kan ge andra människor mål och mening är av stor 
betydelse. Också här har undervisningen sin plats. Medlemmar stärks i sin tro dels när de 
själva får ta del av undervisning men också när de får möjlighet att sätta ord på sin tro och 
undervisa andra. Berättelser om tidigare kristna, lärjungar och martyrer som var beredda att 
dö för sin tro och sin övertygelse, bidrar också till att vara en vittnande gemenskap.75  

Leiturgia – En gudstjänstfirande gemenskap
När Groome talar om leiturgia och församlingen som en gudstjänstfirande gemenskap  
nämner han många viktiga beståndsdelar, bland annat den gemensamma bönen och  
förvaltandet av sakramenten. Det han främst fokuserar i relation till denna funktion är 
dock Ordet och eukaristin, nattvardsfirandet. Församlingen samlas som en gudstjänst- 
firande gemenskap som överlämnar hela livet till Gud.  I inledningen av gudstjänsten bör 
det finnas moment som bidrar till att människor upplever sig välkomnade och inkluderade.  
Gudstjänsten är en plats där församlingen gemensamt tillber Gud, de som tillsammans  
deltar utgör kyrkan. Den gemensamma sången i gudstjänsten bör prioriteras. Att 
få människor att delta i sången bidrar till delaktighet, att känna samhörighet samt  
stärker gemenskapen. I sången ges också möjlighet att förmedla god teologi som säger något  
viktigt om Gud och om människan i relation till Gud, till skapelsen och till andra människor.  
Gudstjänsten inklusive den gemensamma sången hjälper även människor till bön,  
eftertanke och reflektion.76  

Diakonia – En gemenskap i det godas tjänst
Allt sedan de första kristna församlingarna bildades har de diakonala funktionerna varit  
viktiga och tydliga i församlingens liv och gemenskap. Från början handlade  
diakonens tjänst uteslutande om att möta människors nöd. Diakonerna som utsågs till särskilda  
tjänster hade till uppgift att dela ut mat till de som behövde. Den diakonala tjänsten sker 
i kärlek och omsorg om allt skapat och innefattar nu även arbete för fred, rättvisa och  
försoning. Groome skriver att ”det ingår i kyrkans, och därmed den lokala  
församlingens uppgift att ta ansvar för mänsklig välfärd - fysiskt, andligt, personligt och socialt.”77  
Undervisningen bör präglas av detta förhållningssätt men det är också av avgörande  
betydelse att den kristna gemenskapen ges tillfälle att praktisera denna tjänst. Det  
behövs också en reflektion hur denna tjänst får konsekvenser i församlingens egna, olika  
delar. Hur hanteras pengar? Behandlas medlemmar väl utifrån deras förutsättningar och behov? Möts 
de anställda av likvärdig omsorg? Församlingen bör se över hur den sociala rättvisan präglar  
församlingen, alltifrån prioriteringar i budget till om församlingen strävar efter att vara 
helt fri från diskriminering. För att bli en trovärdig diakonal gemenskap som bidrar till 
att människor fördjupas i tro och kristet liv, bör församlingen även samarbeta med andra  
organisationer och församlingar vars fokus är att möta människors utsatthet och behov.  
Organisationer som arbetar för fred, försoning och rättvisa.78

75. Groome, 2011, s. 207-2013
76. Groome, 2011, s. 214-220
77. Groome, 2011, s. 221
78. Groome, 2011, s. 220-225



23.

Kerygma – En Ordets och förkunnelsens gemenskap. 
I denna funktion handlar det om Ordets och predikans plats i församlingens liv.  
Kyrkans uppgift är att förkunna Guds ord. Söndagens predikan bör få hög prioritet dels i  
gudstjänsten, dels i pastorns arbetsbeskrivning och förmåga att prioritera gott om  
förberedelsetid. En bra predikan, menar Groome, tar fasta på ett generativt tema i  
bibeltexten som berör livet och vardagen hos de som lyssnar. Tillsammans med några  
reflektioner, andlig visdom som ryms i bibeltexten och en uppmuntran att ta till sig  
denna visdom, utgör detta en predikan som ger effekt i människors liv, enligt Groome. Men  
predikan och Ordet har en plats, inte enbart i söndagens gudstjänst. Groome menar att  
bibeln som fysisk bok och med dess innehåll bör få en central plats i församlingens och dess  
medlemmars liv och vardag. Bibeln bör vara väl synlig i rummet och bibelordet bör få hög 
prioritet när församlingen möts i olika grupper och sammankomster. Hela församlingen, alla 
åldrar, behöver även erbjudas möjlighet till bibelstudier och delande av tro.79

Didache – En Ordets och undervisningens gemenskap
Att vara en Ordets och undervisningens gemenskap handlar om att församlingen  
präglas av ett livslångt lärande i tro, för alla. Groome menar att en församling bör ta fram 
en strategi och ha medvetet tänkt ut hur detta utbildningsprogram kan komma att se ut och 
fungera i praktiken. Groome menar vidare att undervisningsprogrammet måste vara både 
pedagogiskt och teologiskt anpassat efter olika åldrar och för människor i olika livsskeden.  
Undervisningen kan ses som spiralformad, (spiral curriculum) ett begrepp som  
myntats av psykologen och pedagogen Jerome Bruner. Groome skriver att den spiralformade  
undervisningen ”handlar om att undan för undan anpassa undervisningen i kristen tro till ett 
språk som är begripligt för varje ålder och som hela tiden fördjupas och breddas med stigande 
ålder.”80

Familjens roll, med församlingens stöd
Under den övervägande delen av kyrkans historia har det varit familjen som ansvarat för 
barnens kristna fostran liksom för all vägledning eller undervisning, undantaget för de mer 
välbeställda som blev skolade på annat sätt. Detta ändrades dock i samband med att det  
allmänna utbildningssystemet introducerades och i västvärlden förändrades synen på  
undervisning.81 Skolans sätt att undervisa blev norm. Det i sin tur ledde till att många  
föräldrar medvetet eller omedvetet anpassade sig efter att det var församlingens uppgift 
och ansvar att genom till exempel söndagsskolan forma barnen till kristna individer. Det 
här är ett tankesätt som fortfarande lever kvar i stor utsträckning.82 Självklart är det inte 
så att den kristna kyrkan misstror familjerna, tvärtom har det på senare tid enligt Groome  
påtalats att hemmet är det kristna livets främsta skola.83 Då handlar det inte i första hand om 
uttalad undervisning utan om atmosfären som präglar hemmiljön. En individs fostran sker  
framförallt genom övertagande av förebilder, mer än genom faktisk undervisning. Hur  
föräldrarna lever, vad de pratar om, hur de bemöter människor och samhälle och hur de 
förhåller sig till orättvisor präglar barnen och påverkar deras världsbild.84 Detta stämmer väl 
överens med Danells studie som presenterats tidigare i detta kapitel. Danell skriver bland  
annat om den betydelsefulla inverkan som de rutiner för bön som informanterna vuxit upp 
med har haft för deras fortsatta tro.85  

Groome menar att de sex tjänsterna: koinonia, marturia, leiturgia, diakonia, kerygma och didache, 
inte bara kan och bör finnas i församlingarna utan även inom familjen, för att på så sätt  
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fostra och undervisa barn i kristen tro.86 Här är även språket som används viktigt för barns 
och ungas tro och gudsbild. Det är av stor vikt att ett inkluderande språk används och  
familjen är ett bra sammanhang att praktisera detta.87 

86. Groome, 2011, s. 245
87. Groome, 2011, s. 258
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4. Metod 
I metodavsnittet redogör jag för den metod jag använt. Syfte och frågeställningar  
presenteras, jag beskriver urvalet samt diskuterar de etiska ställningstaganden jag gjort i  
samband med studien. 

Syfte 
Studiens övergripande syfte är att få en fördjupad förståelse för unga vuxna i relation till  
kyrka och församling. 

Syftet är även att undersöka hur unga vuxna i åldrarna 20-30 år, som under sin tonårstid 
haft engagemang i Equmenia och Equmeniakyrkan, beskriver sin i relation till kyrka och  
församling idag samt vilka faktorer som påverkat detta. 

Frågeställningar
Följande frågeställningar har styrt studien:
• Vilka aspekter framträder som centrala i unga vuxnas berättelse om sin tidigare relation 

till kyrka och församling? 
• Går det att i studien urskilja bidragande faktorer som påverkat de unga vuxnas  

engagemang och medlemskap i församlingen i dag? 
• Går det att i studien utläsa hur en eventuell flytt påverkat de unga vuxnas relation till  

församlingen idag?
• Vilken betydelse har vårdnadshavare och ursprungsfamiljens relation till kyrkan haft för 

de unga vuxna och deras relation till kyrkan under sin uppväxt och idag? 

Definitioner av centrala begrepp
Begreppet unga vuxna används olika i olika sammanhang. Olika myndigheter och  
organisationer benämner gruppen unga vuxna utifrån olika åldrar och kriterier.  Eftersom 
det inte finns någon enhetlig, entydig definition har jag formulerat en för denna studie  
anpassad definition. Unga vuxna är personer mellan 20-30 år. 

18 år är den ålder då en person blir myndig i Sverige. I Sverige tar man vanligtvis  
studenten när man är 18 eller 19 år. Det är också i den åldern många flyttar från uppväxtort till  
studieort eller övergår från gymnasiala studier till fortsatta studier, till ett första arbete eller 
till att bli arbetssökande. Trots detta har jag valt att definiera målgruppen unga vuxna inom 
ramen för denna studie till personer mellan 20-30 år. Detta beror dels på att tonåren formellt  
sträcker sig fram till att en person fyllt 20 år men framförallt anser jag att det är  
betydelsefullt att informanterna i denna studie fått viss distans till sina tonår och om en  
eventuell flytt skedde året efter gymnasiet. Åren från 20 till 30 år präglas för de flesta av  
ändrade livsvillkor. Under dessa år är det vanligt att många upplever flera olika faser i livet i 
relation till resor, studier, arbetsansökningar, arbete, civilstånd och så vidare. 

Intervjuerna
Denna uppsats är en empirisk studie där kvalitativa intervjuer använts i insamlandet av  
material. 

I doktorsavhandlingen Existentiella konfigurationer, menar Gustavsson att djup- 
intervjuer gör det möjligt att få fram och synliggöra den intervjuades upplevelser och  
tankar så som han eller hon själv vill berätta det.88 Kvalitativa undersökningar handlar om, som  
Hartman beskriver det, ”att man försöker förstå hur människor upplever sig själva och sin  
omgivning.”89 I en intervjusituation får den intervjuade en möjlighet att ge sin  

88. Gustavsson, 2013, s. 41, 46
89. Hartman, 2004, s. 15
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berättelse kring ett givet ämne. Gustavsson menar att detta bidrar till att individen får 
syn på det personliga meningsskapandet samt att detta då blir tydligt även för den som  
intervjuar.90 En fördel med intervjun som kvalitativ metod är alltså att när den som intervjuas ges 
utrymme att själv beskriva sin situation kan centrala aspekter framträda och bli synliga. Dessa 
aspekter kan sedan ge mening och riktning i relation till identitet och sammanhang i livet. Detta  
tillvägagångssätt ställer krav på mig som intervjuar att se till att berättandet rör sig inom 
för studien relevanta områden.91 Även om jag har landat i att genomföra intervjuer som  
metod för datainsamling, bör jag vara medveten om de fallgropar och risker som kan  
finnas i och med intervjuer. Von Brömssen menar att ”balansen mellan hängivet  
engagemang kontra distanserad analys bör eftersträvas vid intervjun.”92 Jag är medveten om att min  
förförståelse och min relation till den fråga som är central i min studie alltid i någon mån kommer  
påverka tolkningen av resultatet.93

Vid analys av datamaterialet har jag valt att använda mig av analytisk induktion.  
Hartman menar att det är eftersträvansvärt att datainsamlandet ska vara så teorineutralt som  
möjligt.94 Börjar man analysera för tidigt kan det finnas risk att tidiga insikter och  
idéer påverkar de kommande intervjuerna i alltför hög grad. Utifrån detta resonemang har 
jag valt att avvakta med analysen av datamaterialet tills samtliga intervjuer varit genom- 
förda. Undantag gjordes i samband med en pilotintervju. Då genomfördes en första analys 
för att säkerställa intervjuguidens möjlighet att fånga upp reflektioner som kunde svara mot  
studiens syfte och frågeställningar. Däremot har jag efter samtliga intervjuer skrivit ner 
mina tankar och reflektioner utifrån det jag hört den intervjuade säga. Jag formulerade  
kortfattat de aspekter jag uppfattade att intervjupersonen förmedlat som centrala i sin  
berättelse. 

I kodningen av intervjuerna har jag låtit de riktlinjer styra som Hartman beskriver när det 
gäller analys och kodning av kvalitativ data. Hartman menar att det handlar om att leta  
efter de mest framträdande begreppen som de intervjuade använder för att beskriva sina  
reflektioner, erfarenheter och sin situation.95 
 
I följande kapitel redogör jag först för det resultat som framkommit i studiens intervju- 
undersökning och därefter presenteras tolkning av resultatet. Det framkomna  
resultatet samt den teoretiska tolkningen besvarar studiens syfte och frågeställningar. Jag 
har valt att presentera resultatet med hjälp av de intervjuades citat. Kvale och Brinkmann  
rekommenderar detta tillvägagångssätt, när det handlar att redovisa kvalitativa studier.96  

De citat som presenteras belyser centrala aspekter som framkommit i de intervjuades  
berättelser om sin relation till kyrka och församling. Syftet med att presentera insamlat  
material med hjälp av citat är att ge läsaren en större inblick i innehållet i materialet samt 
större förståelse för vad det är som ligger till grund för den analys och den slutsats som  
sedan presenteras. För att citaten ska uppfattas som relevanta och ge den insikt och kunskap 
som eftersträvas presenteras citaten i samband med en text som beskriver sammanhanget 
samt de aspekter som lyfts och diskuteras. De aspekter som presenteras är sådant som fram- 
kommit tydligt i materialet och som flera intervjupersoner har reflekterat kring och berört. Dock  
väljer jag att vid de flesta tillfällen, då citaten säger ungefär samma sak, endast belysa  
aspekten med ett valt citat. Jag anser att detta oftast är tillräckligt för att synliggöra  
betydelsen och innehållet. Detta för att underlätta för läsaren och möjliggöra en bättre  
förståelse av innehållet. Då jag har valt att utesluta ett längre stycke ur den intervjuades  
berättelser är detta markerat med följande symbol: […].

90. Gustavsson, 2013, s. 39
91. Gustavsson, 2013, s. 39-40
92. Von Brömsén, 2003, s. 108
93. Von Brömsén, 2003, s. 109
94. Hartman, 2004
95. Hartman, 2004, s. 286-288
96. Kvale och Brinkmann, 2009, s. 299-302
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Urval och kontakt
I enlighet med studiens syfte, att söka fördjupad förståelse för unga vuxna i relation till  
kyrka och församling har jag valt att intervjua personer som idag befinner sig i ålders- 
spannet 20-30 år. Gemensamt för de som intervjuats är att de har varit aktiva i en församling  
tillhörande Equmeniakyrkan eller något av dess bildarsamfund och/eller i ungdoms- 
föreningen då de var mellan 13 och 18 år eller under delar av den perioden. Som nämnts 
tidigare genomförde Equmenia under våren 2015 en enkätundersökning bland unga vuxna 
i åldrarna 20-30 år. Enkätundersökningen gav 54 svar. I slutet av denna undersökning fick 
informanten möjlighet att uppge namn och kontaktuppgifter om de var villiga att ställa sig 
till förfogande för ytterligare samtal och delaktighet i Equmenias fortsatta utvecklingsarbete 
kring unga vuxna i relation till kyrka och församling.97 I analysen av enkätmaterialet gjorde 
jag bedömningen att det fanns underlag för djupintervjuer. 

Ambitionen har varit att skapa så stor variation som möjligt med avseende på huruvida de 
själva ser sig som aktiva medlemmar idag eller inte, i vilken del av landet de vuxit upp, om de 
vuxit upp i storstad eller glesbygd samt var i landet de bor idag. 

Utifrån de personer som uppgett namn och kontaktuppgifter i enkätundersökningen  
gjorde jag utifrån ovan nämnda kriterier upp en lista på personer att tillfråga. Kriterierna jag  
tittade på var alltså först och främst om de definierar sin relation till kyrka och församling som  
aktiv eller att de definierar relationen som inte aktiv. För att på bästa sätt kunna  
svara upp mot studiens syfte finner jag det relevant att denna variation av församlings- 
engagemang finns representerad hos de intervjuade. Jag tittade också på aspekten om det fanns  
erfarenhet av flytt från en ort till en annan. Detta var dock inte ett avgörande kriterium.  
Målsättningen var att denna erfarenhet skulle finnas representerad bland de intervjuade. På 
listan över möjliga intervjupersoner fanns ett tiotal namn. En första kontakt togs via mejl 
alternativt telefon. Om personen ville delta i studien skickade jag ytterligare information om 
studiens syfte, metod samt annan relevant information. Alla de fem personer som jag fick  
kontakt med via telefon eller mejl valde att delta i studien. Däremot mejlade jag ett antal 
personer som inte svarade. Det kan ha handlat om att de inte ville ställa sig till förfogande för  
studien men det kan också ha handlat om att den mejladress jag haft tillgång till inte var i 
bruk. 

Rekryteringen har alltså skett via tillgång till kontaktuppgifter i redan insamlat  
material kring erfarenhet från kyrka och församling. Då Equmeniakyrkan är en relativt  
avgränsad social gemenskap har jag känt till någon av intervjupersonerna vid namn, geografisk  
tillhörighet och dylikt. Då jag funnit att personen tillhört målguppen och uppfyllt kraven 
utifrån mitt urval har jag ändå valt att tillfråga personen om en eventuell intervju. Även  
gällande övriga informanter har jag haft viss förförståelse i det hänseendet att samtliga  
deltagit i en enkätundersökning där jag haft tillgång till namn, ålder samt viss information 
om bakgrund och erfarenheter. Detta faktum har jag snarare sett som en fördel, än som ett 
hinder. Att genomföra kvalitativa intervjuer kräver att en tillitsfull relation etableras. En viss 
kännedom om varandra kan underlätta att detta sker. 

Geografisk spridning samt erfarenhet av flytt 
Intervjupersonerna är födda och uppvuxna i fyra olika län i Sverige. Både storstads- 
regioner och glesbygd finns representerade utifrån var intervjupersonerna har vuxit upp. I dag 
bor intervjupersonerna i tre olika län i förort, storstad, stad och mindre samhälle. Samtliga  
informanter har erfarenhet av flytt från uppväxtort till studieort. Ett par av dem har flyttat  
ytterligare, från studieort till nuvarande bostadsort där de fått arbete efter avslutad  
utbildning. Ingen av informanterna bor kvar på den ort där de vuxit upp. 

97. https://equmenia.se/identitet/unga-vuxna/
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Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på en plats som valdes i samråd med intervjupersonen.  
Platsen valdes utifrån tillgänglighet i såväl praktiskt som geografiskt hänseende. Det var efter- 
strävansvärt att platsen skulle inbjuda till en så trygg och lugn miljö som möjligt. En av  
intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats och en på Ekumeniska centret i Alvik 
där Equmenia och Equmeniakyrkan har sitt nationella kansli. De övriga tre intervjuerna ge-
nomfördes i tre olika Equmeniakyrkor runt om i landet. Samtliga intervjuer spelades in med 
hjälp av ljudupptagningsfunktion på en mobiltelefon.

Transkribering av ljudupptagningarna samt presentation av  
intervjuerna
Efter genomförda intervjuer transkriberade jag insamlat material taltroget och  
ordagrant. Jag har tagit med upprepningar och uttryck som ”ehh”, ”mm” och liknande. I  
enstaka fall har ord eller begrepp varit svåra att höra i ljudupptagningen, vilket har markerats i  
transkriberingen. Jag har valt att inte skriva med pauser, suckar, skratt och liknande, 
utom i de fall jag ansett att det varit nödvändigt för förståelsen av det den intervjuade  
förmedlat. Kvale och Brinkmann menar att det inte finns något generellt sätt kring hur  
avskrivningen bör ske. De menar att en bedömning måste göras utifrån syftet med  
transkriberingen och studien.98 Då syftet med studien är att söka en fördjupad förståelse av 
unga vuxna i relation till församling genom att lyssna till deras berättelser har jag valt att göra 
på detta sätt. Om syftet hade varit att göra en språklig eller en kommunikativ analys hade jag 
troligtvis gjort ett annorlunda val. Då de intervjuade har nämnt egennamn på personer och  
platser har detta markerats med den angivna företeelsen inom klammer, exempelvis [studieort], 
[namn på diakonen] et cetera. Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt, vilket bland 
annat innebär att jag använder mig av fingerade namn på intervjupersonerna. Allt detta har 
gjorts i syfte att eftersträva största möjliga anonymitet. Jag har valt fingerade namn i alfabetisk  
ordning utifrån den tidsföljd jag genomfört intervjuerna. Hänsyn har tagits till  
intervjupersonens kön. 

De citat jag valt att ta med från intervjuerna återges i stort sett i sin ursprungliga form. I  
vissa fall har ordföljden ändrats för att meningen ska vara lättare att läsa och förstå.  
Dialektala variationer har ändrats för att säkerställa anonymiteten. Innehållsmässigt  
förmedlar citaten det intervjupersonen har sagt. 

Etiska överväganden och informerat samtycke
Intervjupersonerna har tagit del av studiens syfte dels muntligt via telefon, dels skriftligt via 
ett brev, som de fick skickat till sig före intervjutillfället. I brevet redogjordes det allmänna 
syftet med studien, vilken metod som kommer användas samt hur resultatet kommer att 
redovisas. Intervjupersonerna blev informerade om att materialet kommer att anonymiseras 
samt att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i studien.99 Vid intervjutillfället 
skrev samtliga intervjupersoner under ett informerat samtycke.100  

98. Kvale och Brinkmann, 2009, s. 196
99. Riktlinjer för Informerat samtycke samt etiska förhållningsregler här hämtade från Kvale och Brinkmann, 
2009 s. 87-89, ur Forskningsetiska principer utgivna av Vetenskapsrådet, 2002, samt webbsidan http://codex.vr.se/
manniska2.shtml
100.  Se bilaga 2
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Presentation av intervjupersonerna

Samtliga fem intervjupersoner är medlemmar i en församling tillhörande  
Equmeniakyrkan. Alla intervjupersoner har också erfarenhet av att bo på en annan ort än sin 
uppväxtort. Två av de intervjuade är medlemmar i en församling på den ort där de bor. De  
andra tre är medlemmar i en församling på sin uppväxtort. De två som valt att flytta sitt  
medlemskap från sin hemförsamling till nuvarande församling är också de två som beskriver  
hur de regelbundet deltar i församlingens gudstjänstgemenskap samt har olika ledar- 
uppdrag i barn- och ungdomsföreningen och församlingen. De tre som är medlemmar i 
en församling på en annan ort än de bor på deltar inte regelbundet i någon kyrkas liv och  
gemenskap. Samtliga fem intervjupersoner beskriver att de har en tro på, som de uttrycker det,  
någonting eller på Gud.

Namn: Ålder: Uppväxtort: Nuvarande bo-
stadsort:

Aktiv och medlem 
i en församling på 
orten där hen bor:

Förälder/föräldrar som 
är aktiva och medlem i 
församling:

Adam 22 år Förort till stor-
stad

Förort till storstad. 
Ej samma förort 
som uppväxtort. 
Erfarenhet av att 
bo i annan stad för 
studier.

Ja Nej

Betty 20 år Mindre ort Mindre ort. Ej 
samma ort som 
uppväxtort.

Ja Ja

Cissi 28 år Förort till stor-
stad

Stadsdel i sam-
ma storstad som 
uppväxtstad. 
Erfarenhet av att 
bo i annan stad för 
studier.

Nej Nej

David 27 år Glesbygd och 
mindre ort

Stadsdel i storstad Nej En av två föräldrar

Emil 25 år Stad Stad. Ej samma 
som uppväxtstad. 
Erfarenhet av att 
bo i annan stad för 
studier

Nej Ja
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5. Resultat
I följande kapitel presenteras material från fem intervjuer med unga vuxna som genomfördes 
under våren och sommaren 2016. 

Sociala aspekter
Föräldrarnas betydelse och relation till församling och kristen tro, är en aspekt som  
framträder som central i de intervjuades berättelser. Även aspekten av social gemenskap, att 
vara tillhörig en grupp och vänners betydelse är centrala teman i insamlat material. Nedan  
presenteras dessa under respektive rubrik. 

Föräldrars betydelse
Tre av intervjupersonerna, Betty, Emil och David, har familj och släkt som är och har varit 
kristna och aktiva i församling i flera generationer. På frågan om det finns några speciella  
omständigheter och faktorer som har haft betydelse för att hen är där hen är idag i relation till 
kyrka och församling lyfter alla tre fram uppväxtens betydelse. Betty säger så här: 

Jag är ju född och uppvuxen i kyrkan. Farmor och farfar. Mormor och morfar. Mina föräldrar. Många 
mostrar och fastrar har ju vart med i samma församling. Jag är liksom inkörd i Missionskyrkan.  
(Betty) 

Davids föräldrar skildes när han var i treårsåldern. När han var i sexårsåldern träffade hans 
mamma en ny man som var kristen och aktiv i en församling tillhörande Pingstkyrkan 
och i några evangelikala rörelser. Mamman blev medlem i Pingstkyrkan och David berättar 
att det var då han på allvar kom i kontakt med kyrkan för första gången. David hade dock  
släktingar som var aktiva inom Svenska kyrkan så helt obekant med kristen tro var han inte. 
Davids pappa, som enligt David är sekulär och skeptiskt inställd till kyrkan, var inte positiv 
till detta, till en början. David upplevde en spänning mellan föräldrarna, som han kände av 
trots att han bara var ett barn. När David blev äldre upplevde han att hans pappa blev mer 
positivt inställd till kyrkan, kanske framförallt för att han tyckte att det kändes tryggt och 
bra att veta var David var någonstans, till exempel på fredagskvällarna. Denna erfarenhet  
delar Cissi, vars föräldrar inte heller varit aktiva i någon kyrka. Cissi tror också att  
föräldrarna har uppskattat att hon har haft många vänner i kyrkan och att hon fanns i en 
miljö i kyrkan där det till exempel inte fanns alkohol. 

David blev medlem i en församling tillhörande Equmeniakyrkan när han var i fjorton- 
årsåldern. Han är fortfarande medlem i samma församling, men han har inte besökt  
församlingen på flera år. Att föräldrarna inte tillhör samma församling som  
intervjupersonen själv, är något som David reflekterar över: 

Och eftersom mina föräldrar inte var med där och om jag skulle komma tillbaka och säga ”hej, nu är jag 
här igen”, då är det inte så många som skulle känna igen mig. (David) 

Att föräldrarna inte delat erfarenheten att tillhöra en församling och delta i gudstjänster är 
något som Cissi lyfter fram: 

Jag tror väl kanske att i mina äldre tonår när man blev runt sjutton, nitton där nånstans kanske, att det 
var då mina föräldrar började fundera. De har nog aldrig uttryckt något sånt här ”varför går du till 
kyrkan?” eller så där, men vi har ju heller aldrig kunnat prata om det jag upplevde i kyrkan, eftersom 
de inte alls är en del i det. […] Jag tyckte att det var lite svårt om man ibland skulle gå på en söndags-
gudstjänst på morgonen för det kunde de inte relatera till. Men att jag var i kyrkan på Tonår och liksom 
umgicks med mina vänner och spelade rundpingis och åt godis, det var ju inte så himla konstigt. (Cissi) 
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För Cissi blev det också problematiskt att hennes föräldrar inte delade tron, då hon kom hem 
efter att ha bott utomlands under ett par månader och deltagit i lärjungaskolan Apg 29.101 Hon 
beskriver sina erfarenheter av att ha kommit hem till Sverige igen så här: 

Den bubblan du går in i, när den sen spräcks så är man ganska ensam. Och jag blev i alla fall väldigt 
ifrågasättande. Jag kom inte hem till en trygg familj som tror på samma sak som jag gör där jag  
kunde dela vad som hände i [landet där skolan arrangerades]. För skulle jag pratat med mina 
 föräldrar om vad som hände där så hade de nog bara tyckt att det var konstigt. (Cissi) 

Cissi beskriver perioden efter lärjungaskolan som en period i hennes liv som kom att  
präglas av tvivel och ifrågasättande och hur hon under den här perioden kände sig  
ensam med sina funderingar. Cissi upplevde inte heller att den församlingsgemenskap hon  
tillhörde var särskilt öppen för olika tolkningar och reflektioner eller att det fanns ett språk 
för och en förståelse för de som tvivlade. 

Jag ska absolut inte säga att det är lätt, men de vänner jag hade som hade föräldrar som trodde på 
samma sak och som var med i samma kyrka, när deras släng av tvivel, för jag tror alla tvivlar, det är 
klart att alla tvivlar, när den kom då kunde de söka sig hem och säga ”mamma, jag vet inte om jag tror 
på det här längre och det känns inte…” vad man nu känner. Men jag hade ingen annanstans att söka 
mig. Och då i en kyrkmiljö där det inte kändes så lätt att prata om det så blev det inte alltid naturligt 
ta upp det. (Cissi) 

Även Betty kom till en punkt i sitt liv där mycket av det som hon tidigare tagit för givet i  
relation till tro och församling förändrades. Detta skedde i samband med ett dödsfall i  
familjen. Hon beskriver hur hon kände det som att hon tog avstånd från Gud och byggde 
känslomässiga murar runt sig själv. Under den här perioden var Bettys mamma ett stort stöd 
för henne. Samtalen med mamman fick betydelse för Bettys bearbetning och gav henne en 
möjlighet att komma vidare i sorgen och med frågorna om livet och Gud. 

Vänners betydelse
Intervjupersonerna har ofta kommit i kontakt med församlingen genom att vänner, klass-
kompisar eller andra familjemedlemmar varit aktiva i olika verksamheter där.  Att de från 
första början kommit i kontakt med kyrkan har i många fall berott på att de har följt med 
andra till verksamhet i kyrkan. Adams föräldrar tillhör inte någon frikyrka och han kom med 
i församlingens verksamhet genom barn- och ungdomsarbetet.  

Det var en kompis som var scout […] så då började jag på scout. Men sen började han på Tonår i  
[uppväxtorten] i Missionskyrkan och ganska många andra av mina klasskompisar började gå där så då 
började jag också.  Och sen, sen fortsatte det. (Adam) 

För David, som kom i kontakt med kyrkan genom en av sina föräldrar, var det viktigt att i  
tonåren ta ett eget aktivt beslut i fråga om församlingstillhörighet och han valde då att gå med 
som medlem i en församling tillhörande Equmeniakyrkan i centralorten i den kommun där 
han då bodde. Vid den här tidpunkten hade Davids mamma gått ur Pingstkyrkan och gått med 
som medlem i en församling ansluten till Equmeniakyrkan. Den sociala aspekten, att David 
inte hade så många vänner i mammans nya församling, var en av de bidragande orsakerna till 
att han valde att tillhöra en annan församling. 

Sen var det ju vänner också. Jag hade inte så många vänner i de kyrkorna. Det är väl det viktigaste 
antar jag. Det sociala. Mina vänner var inte i den kyrkan. (David) 

101. Apg 29 är en internationell lärjungaskola under tre månader med deltagare från en rad olika länder. I vilka 
länder skolan arrangeras varierar. De svenska arrangörerna som finns med är Equmenia, Equmeniakyrkan och 
Karlskoga Folkhögskola. Skolorna arrangeras alltid i samarbete med lokala organisationer och kyrkor från de län-
der där skolorna hålls. Läs mer på http://equmenia.se/apg29/
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Aspekten av vänners betydelse för det fortsatta engagemanget och deltagandet i  
församlingens verksamhet är centralt i de intervjuades berättelser. Betty betonar att hennes 
kompisar i kyrkan har bidragit till att hon trivts så bra. Även Cissi berättar att hon under sina 
tonår hade sin ”starkaste sociala grupp” bland vännerna i kyrkan, scouterna och bland dem 
som hon konfirmerats med. Hon betonar också att några av hennes närmaste vänner är från 
den här perioden i hennes liv och att de delar minnen och upplevelser från kyrkan. 

David berättar att han av olika anledningar känt sig väldigt ensam under sin uppväxt och 
att han inte uppskattade sin tonårsperiod. En erfarenhet han bär med sig är avsaknaden 
av stöd från ledarna i kyrkan då han berättade om sin homosexuella läggning och om sitt  
engagemang i EKHO.102 Ett stöd han hade behövt och uppskattat. I relation till detta lyfter han 
fram specifikt en väns betydelse men även mer generellt, vänners betydelse, som också blev 
avgörande för att han skulle orka vara kvar kyrkans gemenskap. 

Ja, hon (en nära vän) kunde vara ett stöd för mig. Det kunde hon verkligen vara. Och jag hade aldrig 
orkat vara kvar i Missionskyrkan om jag inte hade några vänner som jag kunde prata med. (David) 

Samtliga informanter har erfarenhet av att flytta från uppväxtort till annan ort för att  
studera. Cissi försökte aldrig hitta en ny församling på den ort hon flyttade till. Betty har 
tyckt att det enbart vara positivt och enkelt att hitta in i såväl gemenskap som ledaruppdrag 
i den nya församlingen. Adam, Emil och David har alla tre erfarenheter av att det kan vara 
svårt att hitta en ny församling som känns välkomnande, öppen och enkel att komma in i 
gemenskapen i. Adam beskriver det så här: 

Men så tänkte jag att jag skulle gå i kyrkan så jag började gå där i Equmeniakyrkan i [studieorten]. Men 
det var inte människor som, dels var det så stort, och de studenterna som var där var kanske inte riktigt 
såna som jag umgicks med. Man är ju olika liksom. (Adam)

När Adam sedan flyttade tillbaka till sin uppväxtstad, nu till en annan stadsdel, var det just 
kompisar som blev en avgörande faktor till att han hamnade i just den församling han nu 
tillhör. 

Jag har mycket kompisar där i [nuvarande församling] så då tänker jag att det är väl kanske lättare att 
komma in i det. (Adam) 

För Emil har tillhörigheten i en hemgrupp103 varit betydelsefull de senaste åren. Emil 
har inte deltagit i några gudstjänster regelbundet och heller inte i församlingens övriga  
verksamhet. Att Emil sökte upp och började delta i en hemgrupp berodde på att en kompis till 
honom hade varit med i en hemgrupp tidigare. 

Jag hade hört av en kompis som hade en hemgrupp i [stad] och ja, han var nöjd med just hemgrupps- 
grejen, och då tänkte jag att det kan väl jag också pröva så då mailade jag och fråga och så fick jag vara 
med. (Emil)

Emil beskriver hur den tighta gemenskapen mellan deltagarna i hemgruppen betydde  
mycket för honom. Möjligheten att träffas regelbundet, en gång i veckan, och att dela  
eventuella bekymmer med varandra och be för varandra har gjort att Emil känt en äkthet i 
gruppen och i gemenskapen som han har uppskattat. Emil menar att hemgruppen var hans 
kristna gemenskap, under studieåren. 

102. EKHO- Ekumeniska grupperna för kristna HBTQ-personerna. Hbtq är en förkortning som står för homosexuel-
la, bisexuella och trans-och queerpersoner. Läs mer på http://www.ekho.se/
103. Hemgrupp är en benämning för en grupp människor som möts, oftast i någon av deltagarnas hem, för att på 
olika sätt dela gemenskap. Ofta med inslag av samtal, bön och bibelläsning. Andra namn som kan förekomma för 
samma fenomen är bönegrupp, husgrupp eller cellgrupp.
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Som tidigare nämnts, så var kompisarna betydelsefulla för Betty i relation till hennes  
deltagande i församlingens verksamhet. Även kompisar som inte varit med i kyrkan, som 
inte haft någon tro eller haft en annan tro än den kristna, har varit betydelsefulla för henne i  
relation till hur hon ser på sin församlingstillhörighet och sin tro. 

Och det är ju även de här kompisarna som inte är troende som då kanske har frågat. […] De kanske är 
nyfikna och undrar eller att jag förklarar liksom och då blir ju jag starkare. Jag får ju en tydligare bild 
av min tro och blir också starkare i den för att jag liksom bearbetar den. (Betty) 

Tvivlets betydelse  
För Cissi blev erfarenheten av att börja tvivla och ifrågasätta en faktor som kom att  
påverka att hon inte längre är aktiv i kyrkan. Hon menar att det aldrig var ett aktivt beslut att  
lämna kyrkan och att det fortfarande inte är det. Hon beskriver det som att hennes relation 
till kyrka och församling rann ut i sanden i samband med att hon kom in i en period av  
funderingar, tvivel och ifrågasättande av tidigare erfarenheter och vad kyrkan stod för och 
kommunicerade. I samband med denna period av tvivel flyttade hon till en annan ort, vilket 
hon själv lyfter fram som en faktor som delvis kan ha påverkat. 

Men jag föll ur eller slutade gå i kyrkan i samband med att jag på något sätt började tvivla ganska 
mycket. Och jag tänker, utan att ha någon aning tänker jag att det är ganska vanligt. För jag kände inte 
att tvivel var något som det riktigt var öppet för i kyrkan […] Ja, men alltså, det var mer att det rann 
ut i sanden för i den vevan flyttade jag också […] Men det har inte varit ett aktivt beslut. Och det är 
fortfarande inte ett aktivt beslut. (Cissi)

Om det för Cissi blev en tuff period präglad av tvivel som blev orsaken till att hon inte längre 
är aktiv i kyrkan, så blev Bettys erfarenhet av en tuff period något som stärkte henne. 

Men sen efter att jag har bearbetat sorgen, så har det blivit mycket bättre så nu känns det som att jag 
är tillbaka. Kanske till och med ännu starkare än vad jag var innan […] Det känns ändå som att tron 
är väldigt stark nu liksom, och bra. (Betty) 

Som nämnts tidigare var det i samband med den här sorgen som Betty upplevde att hon 
byggde murar runt sig själv och tog avstånd från Gud. Men hon beskriver också hur den  
erfarenheten, när hon fått bearbeta sorgen, stärkte henne i hennes tro. 

Relevanta aspekter av församlingens bemötande
Hur bemötandet har varit från församlingen i allmänhet och från de anställda i synnerhet tycks 
vara av betydelse för hur de intervjuade relaterar till församlingen samt deras vilja att tillhöra 
och engagera sig i den. 

Att bli sedd, igenkänd och välkomnad
De två intervjupersoner som i nuläget är ledare och medlemmar i en församling på den ort 
där de bor är Adam och Betty. På frågan om vad det är som varit betydelsefullt för att de 
har valt att gå med som medlemmar och engagera sig i just den församlingen betonar båda 
att aspekten att vara sedd, igenkänd och välkomnad har varit viktig. När Betty kom ny till  
församlingen upplevde hon att det var många som kom fram och välkomnade henne. 

Jag tyckte att det kändes väldigt lätt att komma ny, för alla var väldigt välkomnande […] Och det var 
väldigt många som kom fram ”hej, dig har jag inte sett förut, vem är du?” och var nyfikna. Och det gör 
det ju lättare, man känner sig välkommen. (Betty) 

Adam har erfarenhet av att vara med i en ny församling i sin uppväxtstad efter det att han 
flyttat tillbaka från studieorten. Han betonar betydelsen av att blir sedd och igenkänd när det 
handlar om att han trivs i sin nuvarande församling: 
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Det är nog att man blir sedd tror jag, man blir igenkänd. (Adam)

Adam jämför sina upplevelser i sin nya församling med hur han tyckte att det var att komma 
ny till församlingen på studieorten. Adam säger också att han går på fler gudstjänster nu än 
vad han gjorde på studieorten och att detta också kan ha påverkat att han blir mer sedd och 
igenkänd i sin nya församling. Att han nu är mer sedd och igenkänd är en bidragande orsak 
till att han valt medlemskap i den nya församlingen:

Och nu går jag ju på fler gudstjänster än jag gjorde i [studieorten] och nu är det ju fler människor som 
hälsar och känner igen mig och så. Kommer ihåg en kanske. Det är viktigt. (Adam)

Vid intervjutillfället hade Emil relativt nyligen flyttat till en ny stad för att börja arbeta. Som 
nyinflyttad reflekterade han över att det nog är en mindre kyrka han ska söka sig till. Att  
känna sig hemma och välkomnad är viktigt även för Emil: 

Kanske att jag ska gå till en lite mindre kyrka, inte de här stora [namn på kyrka] och dem utan gärna 
nån lite mindre. Det är väl kanske det jag ska söka mig till tror jag.  […] För mig är det inte super- 
viktigt om det bara är en massa ungdomar eller pensionärer utan att man får, att det blir någonslags  
- En församling som man känner sig hemma i. Välkommen. (Emil) 

Emil motiverar behovet av ett mindre sammanhang genom att framhålla betydelsen av  
gemenskap och äkthet som han upplevt i en hemgrupp. 

Och anledningen till att man trivdes, att jag trivdes bra där var väl för att det blev en tight grupp och 
det blev mycket mer vad ska man säga, mer äkta på nåt sätt. Man bad för varandra och så syntes man 
varje vecka och så kunde man, ja men om man hade något bekymmer eller nåt så kunde man dela med 
sig. Det tyckte jag var väldigt positivt. (Emil) 

Cissi har nyligen varit på begravning i den församling hon var aktiv i som tonåring och som 
hon fortfarande är medlem i. Hon kände sig välkommen trots att hon inte varit där på flera år, 
vilket blev betydelsefullt för henne. 

Så då var jag tillbaks och då var det en man som totalt [hon visar med kroppen och blicken hur han  
siktade in sig på henne]. ”[ förnamn] …. [efternamn]!?” Och jag bara ”oj, vilket bra minne du har!” Och 
han ”det är tio år sen?” Jag bara ”mmm, kanske, ja, tio år sen. Det är nog ganska rätt så.” Och han 
”ja, jag tyckte att det var ett bekant ansikte!” Jag bara ”ja.” Det kändes väldigt välkomnande i alla fall! 
(Cissi) 

Att känna sig sedd och välkomnad tycks alltså vara av stor och avgörande betydelse.  
Diskrepansen mellan att känna sig sedd och att inte göra det blir tydlig. För Adams del har 
det, i de fall då församlingen upplevts som alltför stor och opersonlig, lett till att fortsatt  
engagemang uteblivit. 

Det var så stort och svårt att komma in så då slutade jag. (Adam) 

Adam har i vissa fall snarare upplevt ett bemötande präglat av misstänksamhet och  
ifrågasättande, snarare än ett välkomnande bemötande. Detta främst då han under en period 
var engagerad som ledare i församlingens barn- och ungdomsverksamhet på studieorten. Han 
beskriver sin upplevelse, den kväll i veckan när han klev in i kyrkans entré och hur kan kände 
sig misstrodd, som om han inte hörde dit: 

Och varenda vecka fick jag så här: ”Vem är du?” ”Vart ska du?” ”Ska du verkligen vara här?” Jag blev 
misstrodd liksom. Och då kände jag mig inte så lockad av att börja engagera mig i församlingen heller. 
(Adam)
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Adams upplevelse är att han gjort en hel del försök att komma in och känna sig välkommen, 
sedd och behövd i församlingen på studieorten. Efter en rad försök på olika sätt gav han upp. 

Jag försökte hitta en församling i början men det var så svårt. Det kändes svårt att komma in nånstans 
så tillslut struntade jag i det. Ja, jag la väl ner det, då får det väl vara då. Jag tror att man hade kunnat 
göra annorlunda i den församling som jag kom till. Jag försökte ju ändå komma in. (Adam)

För David har mycket av hans relation till kyrka och församling präglats av att han är  
homosexuell. Han har tidigare upplevt och upplever till viss del fortfarande att han i vissa  
församlingar inte välkomnas på samma villkor och med samma förutsättningar som andra. 
När David var i tonåren fanns han i sammanhang, i församlingen och i en annan kristen  
organisation, där han upplevde att det uppskattades att han ”la locket på” och undvek att  
berätta om sin homosexualitet. 

Ungdomsledarna visste det, det var sista året på gymnasiet när jag var aktiv även i EKHO, då fick de 
veta det. Och det var, det var aldrig några konfrontationer men jag kunde märka att det uppskattades 
att jag la locket på. […] Och det var likadant, jag har varit väldigt aktiv på Teamevangelisation, team-
lägrena […]. Där hade jag nästan någon form av kontrakt med dem att jag fick lov att vara ledare bara 
jag inte sa någonting. (David) 

Att känna trygghet och hemmatillhörighet
När Cissi deltog i begravningsgudstjänsten jag nämnt om tidigare och satt där i kyrkan kom 
hon att tänka på vad kyrkan betyder för henne. 

Jag satt där och tänkte på det under begravningen att för mig är kyrkan en väldigt trygg plats […]. 
Kyrkan för mig är fortfarande förknippat med mycket kärlek och det är mycket trygghet. (Cissi)

Trygghet är också något som Betty lyfter fram som viktigt och betydelsefullt i relation till 
tillhörighet i en församling.  Hon menar att det handlar dels om tryggheten att ha andra 
människor omkring sig som delar ens tro, dels att det finns ett tryggt ställe och människor 
som hon kan vända sig till om det händer något som hon behöver hjälp med. Att hon får ha ett 
sådant sammanhang, inte minst när hon flyttat från sin uppväxtort är något som hon sätter 
stort värde på. 

För David är det viktigt med en församling som han kan identifiera sig med. Där han kan 
känna sig trygg och hemma. Han lyfter bland annat fram ett exempel på en församling  
tillhörande Equmeniakyrkan i staden där han bor. Det som gör denna församling attraktiv för 
honom är att de har ett stort socialt och diakonalt arbete och att de jobbar med olika frågor 
som handlar om inkludering. Bland annat är de med och driver stödarbete utomlands, de har 
språkcaféer för nyanlända och lyfter frågor kring hbtq, tro och församling. 

För mig blir en församling som [namn på församling] väldigt attraktiv när de har så mycket socialt  
arbete […] Det har varit lättare att gå dit för mig, bara på en gospelworkshop liksom. För att ja, jag 
känner att jag kan identifiera mig med deras verksamhet. Dels den humanitära verksamheten men 
också att de inte har beröringsskräck kring hbtq. (David) 

David uttrycker en längtan efter en församling där han kan känna sig trygg, hemma och där 
han kan dela sin vardag:

Det går ju inte att inte vara hel […] Och såsom jag ser mycket av mina besök i olika församlingar eller 
i Teamevangelisation, det ser ju jag mer som gig liksom. Eller att jag har varit inne för ett specifikt  
uppdrag […] och inte för att hitta en hemmaplats, en hemstad liksom. Det är ju det jag vill ha av en  
församling. […] Ja, det är väl egentligen mycket bara i det att jag ska kunna känna att jag har ett  
utrymme att diskutera min vardag, eller så. […] Församlingen ska vara en del av min vardag, det är 
det jag vill. Jag vill ha stöd i vardagen. (David) 
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Förebilder och ledares bemötande 
Ledare i församlingen, ideella och anställda, och deras betydelse är återkommande i  
intervjupersonernas berättelser. Framförallt handlar det om tillfällen då ledare har varit  
betydelsefulla i fråga om olika typer av stöd, samtal och bemötande. 

I Bettys fall var det betydelsefullt att hon redan innan hon flyttade till sin nya bostads-
ort fick kontakt med kårchefen i församlingens scoutverksamhet. Det var också kår-
chefen som hjälpte henne med ett boende på orten då hon plötsligt blev utan bostad. Att  
församlingens diakon bodde i samma hus som Betty och att hon träffade henne snart efter det att hon  
flyttat in blev också betydelsefullt för relationen till den nya församlingen. Hon tror att  
kontakten med diakonen förenklade processen för henne att snabbt komma in i  
gemenskapen och i ledaruppdrag i församlingen. 

Adam berättar att, förutom att han har scoutledaruppdrag och vänner i församlingen, så är 
det bemötande han fick från pastorerna en bidragande orsak till att han valde att gå med som 
medlem i församlingen.

Att jag är medlem beror nog också kanske mycket på att han som är pastor där är väldigt pushande i 
att få folk att gå med. Han är väldigt pushande [pastorn]. Och det är ju bra tycker jag. Både han och [en 
annan pastor], de är två stycken, båda två är väldigt, de ser och frågar och så. Så det är väl det som jag 
saknade i [studieorten] att man inte blev sedd och inte fick frågor. (Adam) 

Betty har haft en ledare som har varit en viktig förebild för henne när det gäller att visa vad 
kristen tro kan innebära i praktiken. Hon tror att detta har varit en bidragande orsak till att 
hennes relation till kyrka och församling ser ut som den gör idag. 

Men sen vet jag också att det är en ledare som vi hade, som betytt mycket för mig. […] Jag upplever 
henne som en väldigt stark person i sin tro och som gör mycket för att hjälpa andra. […] Hon har varit 
volontär, jobbat på en skola i [ett land i en annan världsdel ] och så här. Det faktumet att hon fanns, som 
en stor förebild för mig och var också så stark i sin tro, tror jag har hjälpt mig väldigt mycket. För att då 
fanns det, ja men en modell eller vad man ska säga, för vad jag ville va, det blev så tydligt. Det gjorde 
det lättare för mig att kunna hitta min tro och min väg liksom. (Betty) 

För Betty blev också hennes pastor under konfirmationstiden betydelsefull då hon  
fattade ett eget aktivt beslut att tro. Det var när pastorn hade delat med sig av sina egna  
erfarenheter kring tro och tvivel från när hon hade varit i konfirmandernas ålder som Betty 
på allvar började fundera på sin egen tro. 

Då började jag fundera ”men är detta något som bara är för att det alltid varit”, för det var det hon sa 
att hon började fundera på och då började jag fundera. […] Då tog jag liksom ställning på riktigt. ”Nä, 
men är detta något jag tror på eller är detta en vana som vilken annan vana som helst?” (Betty) 

När pastorn delade med sig av sin berättelse från konfirmationstiden kunde Betty identifiera 
sig själv i den berättelsen. Detta ledde till att hon gjorde ett aktivt val i relation till tro och  
församlingstillhörighet. Pastorn hade precis som Betty vuxit upp i församlingen och Betty 
kunde känna igen sig själv i pastorns beskrivning av tro, tvivel och kyrka. 

Betty, Cissi och David beskriver samtliga hur de har samtalat med personer i olika  
typer av ledarställning, då de har behövt stöd och vägledning. De intervjuade har olika  
erfarenhet av huruvida dessa samtal har varit av positiv eller negativ karaktär. Cissi har periodvis  
under sin tonårstid kämpat med frågor som handlat om att hennes familj och släkt inte varit  
kristna, delat samma tro och i vissa fall inte heller samma förhållningssätt till olika  
livsstilsfrågor som kyrkan generellt stått för. Detta gällde exempelvis frågor kring livet efter 
döden och alkoholkonsumtion. 
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Och jag vet att jag sa till min dåvarande pastor eller om det var konfirmationsledare, jag kommer inte 
riktigt ihåg när det här var, att jag tyckte att det var så jobbigt för det fick mig att känna så här, nämen 
ska jag vara i himlen utan farmor och farfar till exempel då? Och varför ska jag vilja vara där om inte de 
jag älskar kommer följa med mig, därför att de tror på något helt annat? Och han menade på att ”nä, 
men du kommer inte sakna någon i himlen, det kommer man inte” och jag var så här att inte riktigt, 
det kan jag inte ”wrap my head around” liksom. (Cissi) 

Cissi berättar också att hon pratat med en anställd i församlingen i samband med att hon 
börjat tvivla och ifrågasätta, men att det samtalet inte hade så stor betydelse för hennes  
möjlighet att bearbeta eller få stöd i sina funderingar. Cissi beskriver sina tvivel och  
ifrågasättandet som att det handlade om tron på Gud, om kyrkans förhållningssätt till  
mission, om att döma andra människor samt att många kristna prioriterar mycket tid till 
kyrkans verksamhet istället för att umgås med och bygga relationer med människor som 
inte tillhör församlingen. Det var också i den här vevan, när hon tog upp det här med  
tvivel och ifrågasättande i samtal med en ledare, som hennes engagemang och deltagande i  
församlingen började ”rinna ut i sanden” som hon uttrycker det: 

Jag pratade ju med dåvarande pastorn eller ungdomspastorn. Och sen så pratade jag ju med mina 
vänner. Vi snackade lite om det, tvivel och så och ja… Ja, så var det inte så mycket mer med det. (Cissi) 

Cissi säger idag att hon kanske inte hade önskat sig någon annan respons i just de specifika 
samtalen med pastorn, men säger också att hon uppmanat både sina vänner och anställda i 
församlingen att prata mer öppet i kyrkan om frågor kring olikheter och tvivel. 

Jag vet att jag sen sagt till vänner och till pastorn, att jag någonstans efterfrågade, att mer generellt 
prata mer om det öppet, så att miljön för mig i alla fall skulle upplevas mer, och förhoppningsvis även 
för andra, mer tolerant mot att, att det är så himla olika vad vi upplever och tycker och tänker och vad 
vi finns i för situationer. (Cissi) 

Hon tycker också att församlingen som hon är medlem i skulle kunna bli bättre på att  
inkludera människor som känner tvivel, i till exempel vilka teman man lyfter i  
predikningar, på andakter och hur pastorer och andra ledare i övrigt kommunicerar i de  
sammanhang där människor möts. För Cissi hade det betytt mycket om någon bekräftat  
henne i hennes frågor och funderingar. Att hon kanske inte alla gånger kände att hon till 
exempel kunde sjunga med i lovsångerna. Hon menar att om någon bekräftat henne verbalt, 
hade hon kanske inte dragit sig undan kyrkans gemenskap. 

Att Cissi nu beskriver sin tro som att hon ”tror på någonting” har till stor del att göra med 
att hon periodvis upplevt det jobbigt att tro på Gud och därmed behöva omfamna sådant 
som hon själv inte ville stå för. Hon beskriver att hon har känt att det har varit många  
måsten och mycket som hon behövde leva upp till. Hon har också känt en stor oro inför  
döden. Under sina tonår låg hon vaken mycket om nätterna och grubblade och oroade sig för 
olika saker i relation till sin tro och sin församlingstillhörighet. 

Det har lossnat i och med att jag har släppt att det måste vara just den formen av Gud som de  
pratade om i just den kyrkan. Jag tycker kyrkan, de bra delarna av kyrkan tycker jag är helt  
fantastiska och jag tror att kyrkan gör jättemycket positivt för människor, framförallt om man öppnar 
upp lite, lite till. Och därför, för mig, att landa i att jag tror på något, och mitt något lutar mer mot 
liksom det jag är uppvuxen med, men att hålla det vid ”något” gör det så mycket skönare och mindre 
krävande. (Cissi)

Vid ett tillfälle, under en förbönsstund, fick David möjlighet att prata med en person om  
motståndet som hbtq-personer ibland möter. David tycker att de fick ett mycket bra samtal 
där han också kände att han kunde fundera och resonera utifrån sin tro.
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Jag fick prata om motståndet som hbtq-personer möter. […] Jag gjorde det under en förbönstund och vi 
fick ett jättebra samtal. […] Och där tron också var en förutsättning för det. Det samtalet var läkande.  
(David) 

David har också ett flertal negativa erfarenheter av samtal med olika ledare, anställda och 
ideella ledare, då han upplevt att han blivit ifrågasatt eller avvisad på grund av att han är  
homosexuell. Han har en ödmjuk inställning till de här erfarenheterna och han menar, att 
även om de kommentarer och åsikter han mött många gånger har varit sårande, så tror han 
att dessa personer som har begränsat honom, hans möjlighet att uttrycka sin tro och utöva 
sina ledaregenskaper, ändå har gjort det i tron att det varit det bästa för honom. 

Personligen så är det ett aktivt val. Jag tror inte att nån vinner nåt på att vara arg eller bitter. […] Och 
det är klart att man ska, jag skulle kunna var bitter på de församlingarna, men om jag ser det till mig 
själv liksom, eller min egen situation så tror jag nånstans att människor som har försökt begränsa mig 
har nånstans gjort det i tron om att det är det bästa för mig eller för den allmänna situationen.   

Aktiviteter, ansvar och ledaruppdragets betydelse
Aktiviteter, verksamhet och att vara ledare
Cissi kom i kontakt med kyrkan via församlingens scoutverksamhet. 

Jag har inte föräldrar som har någon kyrkobakgrund överhuvudtaget, utan snubblade in i det i  
Missionskyrkan, […] via att jag började i SMU-scout, som det hette då.” (Cissi)

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de beskriver sin tonårstid som en  
period då de tillbringade mycket tid i församlingen, på olika aktiviteter och i olika  
verksamheter. Adam berättar att han var i kyrkan fem eller sex dagar i veckan, ibland mer. Även Cissi  
deltog i allt från scoutverksamhet, tonårsverksamhet, konfirmationsundervisning, bönegrupp,  
gudstjänster et cetera. Adam reflekterar över hur det skulle ha varit om han inte hade  
tillbringat så mycket tid i kyrkan och att det enligt honom själv troligtvis är en av  
anledningarna till att han är aktiv idag, att han avsatte så mycket tid i kyrkan under sin  
tonårstid. 

Att ha ledaruppdrag tycks också vara en bidragande orsak till engagemang i församlingen som 
helhet. 

Idag är jag scoutledare, ledare i söndagsskola och så är jag ledare på tonår och så är jag med i  
styrelsen här i [nuvarande bostadsort]. Så jag är med lite överallt. Ehh, och så sjunger jag ibland på 
gudstjänsterna. (Betty) 

Jag är scoutledare nu i Equmenia. […] Nu är jag faktiskt med i ett sådant där kommunikationsråd tror 
jag det heter, kommunikationsutskott, någonting sådant. (Adam) 

Att få förtroende, ansvar och frågor om engagemang 
Att få frågor om uppdrag, ansvar och engagemang är en central aspekt i resonemanget kring 
vad det är som gjorde att de intervjuade fortsatte vara med i församlingen och fortfarande är 
det idag. Avsaknaden av frågor om engagemang och ansvar lyfts också fram som en möjlig 
orsak till varför personer som tidigare har varit aktiva i församlingen inte längre är det. Adam 
funderar kring detta: 

Jag tror att det var mycket att jag fick frågor om att engagera mig som gjorde att jag var kvar.  Jag ser 
ju idag, om jag ser tillbaka, att många inte är kvar i kyrkan och jag tror att det beror på att man inte 
får något ansvar […] Man får inte frågan om ansvar och då blir det lätt att man tappar det tror jag. 
(Adam) 
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Att få frågor om ansvar samt att delta i olika grupper och verksamheter har varit positivt  
bidragande till att de intervjuade känt engagemang och tillhörighet i församlingen.  
Betty och Adam är de av intervjupersonerna som flyttat sitt medlemskap från sin uppväxt- 
församling till en församling på den ort där de bor. De har också det gemensamt att 
de är scoutledare och även aktiva i andra ledaruppdrag i församlingen. Adam för ett  
resonemang kring föreställningar om att unga inte vill engagera sig, att de inte vill ta ansvar. 
Adam tror att detta ofta är en vilseledande uppfattning som han menar att många ”vuxen- 
organisationer” samt föreningar och församlingar behöver komma ifrån. Han menar att unga 
vill, men de måste få frågan och förtroende. 

Adam betonar vikten av att få uppleva att församlingen inte bara delegerar ansvar eller 
frågor om olika uppdrag utan att de också tydligt behöver visa att de har förtroende för  
personen och dess kompetens.

Frågan är viktig men om man då frågar ”vill du vara med i….?” Jag vet inte, någon grupp och då inte 
får förtroende så skulle det bara kännas att ”jag är något slags ungdomsalibi här, jag är bara här för att 
jag är ung”, och det tror jag kommer få folk ännu längre bort. För om man får frågan och vill engagera 
sig så tror man att man får frågan för att man är duktig och sen… Så fråga, förtroende, det tror jag.  
(Adam)

Även Betty är inne på vikten av att bli tagen på allvar och att få känna sig kompetent 
och vuxen. För egen del tror hon att det är avgörande för att hon trivs bättre i den nya  
församlingen än i sin uppväxtförsamling. Att hon nu blir mer tagen på allvar och sedd för den 
hon är nu: 

Där man är uppväxt är man alltid ”lilla Betty” eller ”lilla, lilla barnet”. Och då blir det kanske att man 
går tillbaka i det, även om man inte vill det när man kommer dit. Eller att man känner att de förväntar 
sig nåt annat som jag inte är. Även om jag inte har förändrats så mycket så har jag ändå förändrats. 
Blivit starkare, har andra åsikter kring en del saker. Man får ju erfarenhet. […] Medan här i [namnet 
på nuvarande församling] så har de sett den utvecklingen och faktiskt lärt känna mig som ändå relativt 
vuxen. (Betty) 

Att vara behövd och att göra skillnad 
Betty berättar att för henne innebär scoutledaruppdraget ett sätt att slappna av men också att 
göra skillnad. Det ger henne en möjlighet att vara fullt närvarande i stunden och släppa allt 
annat som ibland tynger henne. Hon beskriver ledaruppdraget som ett sätt att utöva sin tro 
och ser det också som positivt att kunna få betyda något för andra.

Och det kanske är så att Gud har satt mig där av en anledning och även hjälper mig att slappna av för 
att hjälpa någon annan. Inte bara för min egen skull liksom. (Betty)

Adam reflekterar över att han saknade känslan att vara behövd i den församling han hade 
kontakt med på studieorten och att det är en av orsakerna till att han valde att inte vara mer 
aktiv och bli medlem där. 

Jag tror att man hade kunnat göra saker annorlunda i den församling som jag kom till. För jag försökte 
ju ändå komma in. […] Man fick ju inga frågor, det var så mycket folk så det var ju så här ”behövs inte.” 
Är man i en liten församling så kanske man är mera både behövd och uppskattad än om man är i en 
stor församling. (Adam) 
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Cissi som inte varit engagerad och aktiv i den församling hon är medlem i på ungefär tio 
år driver idag ett eget företag inom socialt entreprenörskap. Hon hänvisar sitt stora sociala  
engagemang till de värderingar hon har fått med sig från sin tid i kyrkan. 

Jag driver ett eget företag och jobbar med olika sociala frågor. […] Dels tror jag att mitt sociala  
engagemang delvis kommer från att jag tycker att det är vettigt och viktigt att göra något positivt med 
den tid man har här. […] Att på något sätt jobba med påverkan. Det tror jag på många sätt kommer 
från kyrkan. (Cissi)

Att delta i gudstjänster 
Både Betty och Adam beskriver hur de regelbundet deltar i gudstjänsterna i de församlingar 
de tillhör. För Betty är detta ett betydelsefullt inslag i hennes liv. 

Jag tycker om att gå till kyrkan och sitta på en gudstjänst och man får höra andras tankar om tro, man 
lär sig mer om kristendomen […] här brukar vi ha ljuständning och en stilla stund, ibland är det musik 
och ibland är det bara tyst och då kan man be, man kan sortera tankar som man behöver, vilket också 
är en slags bön. (Betty) 

Adam om att gå på gudstjänst: 

Jag går ju kanske, jag går inte varje vecka men två veckor i månaden kanske. (Adam)

Emil var med i en hemgrupp tillhörande en kyrka i den stad han bodde i för att studera. 
Han säger själv att han uppskattade tillhörigheten i hemgruppen, men att han inte deltog i  
församlingens gemenskap och verksamhet på andra sätt. Han deltog inte heller i  
församlingens gudstjänster särskilt ofta. På frågan om vad han tror att det beror på att han 
inte var där särskilt ofta svarar han: 

Jag vet inte riktigt. Jag tyckte den kyrkan var tråkig faktiskt men jag trivdes väldigt bra i hemgruppen. 
Nä, jag tror kanske att jag har lite svårt med gudstjänster över lag. Alltså, det är inte superskoj alltid 
tycker jag inte. Det kan nog vara det. (Emil) 

Sammanfattning 
Följande faktorer framträder som betydelsefulla i unga vuxnas berättelse när de beskriver sig i 
relation till församling. Betydelsefulla aspekter som påverkat hur deras relation till kyrka och 
församling ser ut idag.

Sociala aspekter
• Föräldrars betydelse 
• Vänners betydelse
• Tvivlets betydelse

Relevanta aspekter av församlingens bemötande 
• Att bli sedd, igenkänd och välkomnad
• Att känna trygghet och hemmatillhörighet
• Förebilder och ledares bemötande

Aktiviteter, ansvar och ledaruppdragets betydelse
• Aktiviteter, verksamhet och att vara ledare
• Att få förtroende, ansvar och frågor om engagemang
• Att vara behövd och att göra skillnad
• Att delta i gudstjänster
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6. Analys 
I följande avsnitt analyseras materialet utifrån de teoretiska perspektiv som Groome  
presenterar i samband med sina strategier för kyrkans sex olika funktioner och tjänster.  
Groomes teoretiska perspektiv är tänkt att bidra till den av honom uppställda pedagogiska 
helhetssynen kring undervisning som har i syfte att upprätta, stärka och fördjupa kristen tro 
och identitet. 

I studiens resultat går det att utläsa att de sex funktioner och tjänster som kyrkan har att  
fullfölja i världen påverkat de unga vuxnas relation till kyrka och församling utifrån deras 
berättelser och beskrivningar. När studiens resultat ställs i relation till Groomes teoretiska 
perspektiv bidrar detta till en fördjupad förståelse för unga vuxna i relation till kyrka och 
församling.

Koinonia 
Den tydligast framträdande funktionen i informanternas berättelser är koinonia – en  
välkomnande gemenskap. Gud är relationell och församlingen är kallad att vara relationell. 
Samtliga informanter beskriver på olika sätt hur denna funktion och tjänst påverkat hur  
deras relation till kyrka och församling sett ut och ser ut idag. Aspekten av att känna sig sedd,  
igenkänd, välkomnad och inkluderad har varit betydelsefull och i vissa fall avgörande för 
att vilja delta och engagera sig. Då församlingen signalerat de signifikanta värdena i en  
välkomnande gemenskap har detta lett till delaktighet, ledaruppdrag och även att  
informanterna i fråga valt att flytta sitt medlemskap från en församling på uppväxtorten till en  
församling på nuvarande bostadsort. I de fall då församlingen inte upplevts som en  
välkomnande gemenskap har delaktighet och engagemang uteblivit.

I en av informanternas berättelser har deltagandet i en hemgrupp bidragit till upplevelsen av 
en välkomnande gemenskap. I hemgruppen gavs möjlighet att dela livet och be för varandra 
vilket ansågs vara betydelsefullt. Detta tycks ha bidragit till att tron har fördjupats och att den 
kristna identiteten stärkts hos honom. 

När Groome skriver om den välkomnande gemenskapen menar han också att det är i denna 
funktion och tjänst som människor ges möjlighet att bidra med sin kompetens och förmågor 
i gemenskapen. Han menar att det är av avgörande betydelse att människor också får olika  
uppgifter och ansvarsområden, vilket är något som också framkommit tydligt i studiens  
resultat. Att få frågor om ansvar, ledaruppdrag och visat förtroende har bidragit till att de unga 
upplevt en vilja till engagemang, delaktighet och medlemskap. 

Marturia & Diakonia 
Församlingen är kallad att bära vittnesbörd. David lyfter fram ett positivt exempel på en  
församling tillhörande Equmeniakyrkan på orten där han bor utifrån att han upplever  
församlingen som autentisk. Han menar att församlingen är ett föredöme utifrån vilka  
frågor de lyfter, vilka verksamheter de har och att de bedriver stödarbete utomlands. I relation 
till detta upplevs församlingen som en vittnande gemenskap, när budskapet de förmedlar  
uttrycks i både ord och handling. För David har inte detta lett till att han valt att vara medlem 
i församlingen men han menar att detta bidragit till att det känts lätt för honom att komma 
dit, till skillnad mot till många andra församlingar. En av informanterna, Adam, har inte 
känt sig rättvist behandlad den gång i veckan han regelbundet kom till kyrkan i egenskap 
av ledare i församlingens scoutverksamhet. Han beskriver hur han varje gång blev bemött av  
misstänksamhet kring varför han var där. Groome menar att församlingen i egenskap av att 
vara en vittnande gemenskap behöver reflektera över hur till exempel deras bemötande kan 
tänkas upplevas av andra, om det de gör och säger bidrar till ett vittnesbörd om kristen tro 
och inbjudan till att stärkas i kristen identitet eller inte. I Adams fall blev just det negativa  
bemötandet en av orsakerna till att han valde att inte vara delaktig i församlingen på  
studieorten. 
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Den vittnande gemenskapen är också en plats där enskilda medlemmar uppmuntras och  
utrustas att själva dela sin tro och sitt vittnesbörd. Denna funktion, att berätta, samtala och 
vittna om sin tro, menar Betty har varit betydelsefull för hur hennes tro och identitet har 
fördjupats. 

I informanternas berättelser hänger marturia och diakonia delvis ihop. Det är diakonin 
som i vissa fall bidrar till att församlingen upplevs som intressant och relevant. Det är de  
diakonala perspektiven som stärker bilden av att församlingens ord och handlingar kommunicerar  
samma sak och bidrar till känslan av äkthet och autenticitet. Även altruistiska värden, 
att få göra skillnad genom att till exempel vara med som ledare i församlingens barn- och  
ungdomsverksamhet är av betydelse. Cissi menar att kyrkans budskap om fred, rättvisa et 
cetera delvis har lagt grunden till att hon idag jobbar med socialt entreprenörskap. Hon är 
i stor utsträckning positiv till kyrkan, även om hon idag inte är aktiv. Hon menar dock att 
kyrkan har mycket att vinna om man öppnar upp lite mer för människors olikheter, olika  
livssituationer och skeden i livet. 

Groome menar att församlingen har ett ansvar att tillgodose människors behov – både fysiskt, 
andligt, personligt och socialt. I Davids berättelse framgår att han saknat just detta. Hans  
erfarenhet är att de församlingar och kristna organisationer han varit en del av eller försökt 
bli en del av, inte lyckats inkludera honom på grund av hans homosexuella läggning. David 
har upplevt att han inte kunnat vara hel som person, inte kunnat berätta om och dela sin  
vardag. Detta menar David bidragit till att han heller inte upplevt den ”hemmaplats” han  
önskat uppleva i en församling. 

Leiturgia 
När det gäller denna del av Groomes teori är det inte helt enkelt att utläsa huruvida  
deltagandet i en gudstjänstfirande gemenskap bidragit till att Adam och Betty valt att vara 
medlemmar samt aktiva i olika ledaruppdrag i församlingen på orten där de bor, eller om det 
i själva verket är det faktum att de är ledare och medlemmar som bidragit till att de också 
regelbundet deltar i församlingens gudstjänster. Dock framgår det tydligt att det är just dessa 
två, av studiens fem informanter, som regelbundet firar gudstjänst. Detta kan tolkas som att 
kyrkans olika funktioner och tjänster hänger ihop och att just leiturgia oavsett vad som bidrar 
till vad, har en viktig funktion när det gäller att kristen identitet stärks och fördjupas. Detta 
framkommer också i Bettys beskrivning när hon säger att hon tycker om att gå på gudstjänst; 
det hjälper henne att be och bidrar till att hon lär sig mer om kristen tro. 

Kerygma & Didache 
Dessa båda funktioner är relativt osynliga i informanternas berättelser och beskrivningar 
om sin relation till kyrka och församling. Betty nämner att gudstjänsten är viktig för henne 
på så vis att det är ett sammanhang där kyrkans tjänst att vara Ordets och förkunnelsens  
gemenskap blir tydlig. Cissi å sin sida menar att om förkunnelsen - i predikan och i andakter 
- hade lyckats bekräfta henne i hennes tvivel och frågeställningar hade det eventuellt kunnat 
bidra till att hon varit aktiv idag. Avsaknaden av en undervisning och en förkunnelse som 
motsvarande hennes önskemål och behov tycks alltså ha bidragit till att fortsatt deltagande 
och engagemang uteblivit. Tron fick inte möjlighet att fördjupas och den kristna identiteten 
stärktes inte i den gemenskap som hon fanns i. 

Slutsatser 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att få en fördjupad förståelse för unga vuxna i relation 
till kyrka och församling. Syftet har också varit att undersöka hur unga vuxna beskriver sin 
relation till kyrka och församling samt vilka faktorer som påverkat. För att studiens syfte skall 
kunna uppnås har ett antal frågeställningar formulerats. Nedan besvaras dessa frågor och 
ett antal slutsatser presenteras utifrån resultat och analys, den tidigare genomförda enkät- 
undersökningen, de teoretiska perspektiven och övrig litteratur. 
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Vilka aspekter framträder som centrala i unga vuxnas berättelse om sin tidigare  
relation till kyrka och församling? 
Relationer och verksamhet är centrala aspekter i de ungas berättelser när de beskriver hur de 
från början kom i kontakt med kyrka och församling. I de flesta fall har familj och vänner haft 
avgörande betydelse. En informant beskriver hur det var en specifik verksamhet, scouting, 
som var den bidragande orsaken till att hon kom med i församlingen. Deltagandet i den  
verksamheten genererade dock vänskapsrelationer och ledde även till deltagande i andra  
aktiviteter och verksamheter. Det faktum att de unga vuxna lade ner mycket tid på församlingens  
olika verksamheter och gemenskapen, tycks också vara en bidragande faktor.  
Gustavsson menar i boken Delaktighetens kris - Gudstjänstens pedagogiska utmaning, att det  
behövs en aktivitet i centrum för att delaktighet ska kunna uppstå. Min studie visar att även då  
familjemedlemmar eller vänner varit anledningen till att informanterna kom med i kyrkan så 
har verksamhet eller en aktivitet, något gemensamt att samlas kring, varit avgörande för att 
delaktighet och engagemang skulle uppstå. 

Går det att i studien urskilja bidragande faktorer som påverkat de unga vuxnas  
engagemang och medlemskap i församlingen idag? 
När det gäller bidragande faktorer som påverkat hur de unga vuxnas relation till kyrka och 
församling ser ut idag, finns det ett antal framträdande aspekter. För de två informanter 
som idag är engagerade och medlemmar i en församling på orten där de bor tycks frågor 
om medlemskap, ledaruppdrag och andra ansvarsuppgifter ha varit faktorer som påverkat. 
Dessa informanter har även känt sig sedda, bekräftade och välkomnade i den församlings- 
gemenskap de idag tillhör. Anställda pastorers och diakoners bemötande, förmåga att  
inkludera i gemenskapen och ställa frågor har haft en avgörande betydelse i fråga om  
engagemang och medlemskap. Parment menar att den generation som representeras i min studie, 
80- och 90- talister, förväntar sig att deras kompetens och förmåga tas tillvara i arbetslivet. I min  
studie uppvisar informanterna samma förväntan i relation till församlingen och en vilja att 
bidra utifrån sina erfarenheter, utbildning et cetera. Här menar en av respondenterna att det 
kan få negativa konsekvenser för unga vuxnas delaktighet i församlingen om de inte bekräftas 
utifrån sin kompetens. Han menar att unga vill bidra och ta ansvar men då måste unga också 
visas förtroende och få utrymme att ta ansvar. 

För de informanter som inte är aktiva och medlemmar i en församling på orten där de bor 
skiljer sig beskrivningarna åt när det handlar om vad detta beror på. Emil var delaktig i en 
kristen gemenskap i form av en hemgrupp. Groome menar att i en mindre grupp, som till 
exempel i en hemgrupp, kan kyrkans välkomnande gemenskap tydligt gestaltas. Kyrkan 
från vilken hemgruppen utgick upplevdes dock inte tillräckligt attraktiv och relevant. Inte  
heller gudstjänsterna. För Cissi var det tvivel, ifrågasättande av tron och kristen praktik som 
fick henne att lämna sitt engagemang i församlingen. En avsaknad av stöd i samband med  
detta bidrog till att hon lämnade. I samband med detta flyttade hon även till en ny stad för att  
studera. Lindars studie, Att lägga Gud på hatthyllan, bekräftar att det inte är helt ovanligt att 
unga gör denna typ av erfarenhet. En process gällande trosutveckling är för många naturlig. 
Tron behöver för många utvecklas från en statisk, ganska självklar tro till en mer genom- 
arbetad, reflekterad och dynamisk tro. En av Lindars intervjupersoner lämnade kyrkan likt 
Cissi under denna process. Inte heller hon fick stöd eller vägledning i denna trosutvecklings-
process. I Davids berättelse framgår att den främsta anledningen till att hans relation till  
kyrka och församling ser ut som den gör idag, det vill säga att han inte är aktiv i en frikyrka på 
orten där han bor, har påverkats av att han är homosexuell. Han har inte känt sig inkluderad 
och fullt ut välkomnad på samma villkor som andra. Det var också i samband med att David 
bejakade sin homosexuella identitet under gymnasiet som han började dra sig undan den 
kristna gemenskap han tidigare tillhört på grund av att han inte kände sig fullt ut accepterad. 
Lindar menar att oavsett vad en ung människa möter för nytt i sitt liv, måste kyrkan signalera 
”det är okej att ditt liv ser annorlunda ut nu” och samtidigt visa vilken funktion tron kan fylla 
i allt det nya.104  

104.  Lindar, 2013, s. 51
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Går det att i studien utläsa hur en eventuell flytt påverkat de unga vuxna i relation till 
församlingen idag?
Samtliga informanter har erfarenhet av att flytta från uppväxtort till en ny bostadsort för att 
studera eller arbeta. Alla utom en informant har flyttat mer än en gång. Den slutsats som kan 
dras är att samtliga informanter har påverkats i sin relation till kyrka och församling på olika 
sätt i samband med flytt. För ett par informanter har processen att hitta en ny församling varit 
relativt enkel och för andra, och vid andra tillfällen, har den upplevts komplicerad. I resultatet 
av Equmenias enkätundersökning uppger respondenterna som inte är aktiva i en församling 
på orten där de bor att det beror på att de har flyttat och att de inte hittat någon ny kyrka 
på den ort som de bor. Ett antal av dessa uppger att de gärna hade velat vara med i en kyrka 
men att de upplevt svårigheter att komma som ny och hitta in i gemenskapen. I enkätunder-
sökningen, liksom i denna studie, uppges avsaknaden av att vara igenkänd och välkomnad 
vara bidragande orsaker till att man inte deltar regelbundet i en församlings verksamhet eller 
gudstjänstgemenskap. För ett antal respondenter och informanter har det inte varit ett aktivt 
beslut utan snarare handlat om att delaktighet i kyrka och församling har runnit ut i sanden. 

Vilken betydelse har vårdnadshavare och ursprungsfamiljens relation till kyrkan haft 
för de unga vuxna och deras relation till kyrkan under sin uppväxt och idag? 
Föräldrars och ursprungsfamiljens relation till kyrkan har påverkat informanterna på olika 
sätt. Ett par av informanterna som har antingen en eller båda föräldrarna som är aktiva i en 
församling uttrycker att detta har varit av avgörande betydelse för deras egen trosutveckling 
och kristna identitet. Men för dessa informanter tycks det vara så att det också har behövts 
ett eget aktivt ställningstagande för att omgivningens kristna tro ska ha internaliserats på 
ett betydelsefullt sätt. I likhet med informanterna i Zackariassons studie verkar det ha varit  
betydelsefullt att ställas inför frågeställningen om engagemanget i församlingen sker av  
tradition och vana, om personen i fråga gör det för att den vill eller för att den borde. Davids  
ställningstagande skedde i samband med att han gick med som medlem i en annan  
församling än den som hans mamma tillhörde. Detta blev ett viktigt steg för honom i att 
markera att det var ett självständigt beslut utifrån hans egna önskemål och behov. Att Cissis 
föräldrar och släkt inte haft en uttalad tro och relation till kyrkan har i stor utsträckning varit 
problematisk för Cissi. Detta gäller både teologi, som till exempel eskatologiska frågor, och 
livsstilsfrågor där hon upplevde att hennes familjs och släkts vardag krockade med kyrkans 
värderingar. Att Davids föräldrar och släkt inte tillhör hans hemförsamling upplever han som 
problematiskt och menar att det påverkar hans möjligheter att besöka församlingen och då 
bli igenkänd och känna sig välkomnad. Han menar att inga, eller ytterst få, skulle känna igen 
honom och minnas vem han var. 
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7. Diskussion 
Här nedan reflekterar jag över uppsatsens upplägg och genomförande samt diskuterar  
värdefulla bidrag som denna studie genererat. 

Jag anser att studiens övergripande syfte, att få en fördjupad förståelse för unga vuxna i  
relation till kyrka och församling har uppnåtts. Uppsatsens olika delar bidrar till värdefulla  
insikter och kunskap inom det angivna området. Användandet av kvalitativ metod har  
fungerat väl i insamlandet av det empiriska materialet. Det faktum att intervjuerna kunnat 
genomföras på olika platser runt om i landet i för informanterna trygga miljöer anser jag har 
bidragit till att det empiriska materialet blivit informativt och gediget. Groomes teoretiska 
perspektiv av de funktioner kyrkan har att fullfölja i världen har bidragit till en fördjupad  
förståelse och reflektion över informanternas svar och gjort det möjligt att analysera  
resultatet. 

Utifrån studiens resultat konstaterar jag att kyrkor och församlingar har mycket att vinna 
på att reflektera över och samtala om kyrkans sex olika funktioner och tjänster i relation till 
unga vuxna. Framförallt anser jag att denna reflektion bör göras när det handlar om unga 
som inte har vårdnadshavare, familj och släkt som har en uttalad kristen tro och församlings- 
tillhörighet. För vissa personer med denna erfarenhet behövs inget uttalat stöd men för  
andra kan det vara av stor betydelse när det handlar om möjligheten att internalisera en  
kristen tro och identitet. Groome talar om familjen och hemmet som en plats där kyrkans sex  
olika funktioner och tjänster kan gestaltas och utövas. Vissa av dessa funktioner är inte  
direkt påverkade av huruvida familjen identifierar sig som troende eller inte. Goda  
värderingar, en välkomnande gemenskap och diakonala förhållningssätt kan prägla en familj 
och ett hem oavsett tro och religionstillhörighet. Dock konstaterar jag utifrån denna uppsats att  
församlingen kan behöva jobba strategiskt med denna fråga. Det kan behövas en  
medvetenhet och ett strategiskt förhållningssätt när det handlar om barn och unga vars  
föräldrar inte själva är medlemmar i församlingen. 

Utifrån Equmenias enkätundersökning går det att utläsa att majoriteten av de som  
säger sig tro på Gud och som också har en kyrka som de känner sig hemma i och som de  
betraktar som sin, har föräldrar som också har en kristen tro och är medlemmar i en församling.  
Detta gör att stödet kan behöva stärkas till de som inte har en troende familj. Hur detta ska 
gå till är inte alldeles självklart och bör göras utifrån varje specifik situation och församlings-
kontext men jag anser att det framförallt är betydelsefullt att ungas frågor och funderingar 
tas på allvar, och att det finns äldre kristna förebilder tillgängliga att identifiera sig med. Att få 
höra berättelser om hur tron och det kristna livet utvecklats och fördjupats över tid, med de  
livsförutsättningar en person har, tror jag är av stor betydelse. En möjlighet är att  
församlingen praktiserar fadderskap eller mentorskap i relationsbyggandet mellan  
generationer och mellan människor med liknande erfarenheter. Men jag tror också att det 
går att komma långt om man inom församlingens ledarskap har en medvetenhet om dessa 
frågor och att det kan krävas ytterligare stöd i en persons trosutveckling, vid förändrade  
livssituationer eller övergångar i livet som till exempel när en person deltagit i en lärjunga- 
skola och kommer hem till sin vardag igen eller vid en flytt, då de inte tillhör familjer som 
inte själva definierar sig som troende eller är aktiva i en församling.

Även i de fall då familjen tillhör en församling kan ett strategiskt arbete och ett reflekterat  
förhållningssätt vara betydelsefullt ur den aspekten att det kan vara bra att uppmuntra 
unga till egna aktiva beslut och ställningstaganden när det handlar om tro och församlings- 
tillhörighet. 

Den andra reflektionen som jag anser att församlingen bör göra handlar om hur unga vuxna 
bemöts och hur deras situation hanteras i samband med flytt. Här handlar det både om de 
församlingar som är sändande och de som är mottagande. Hur ger församlingen och dess  
representanter bästa möjliga stöd då en ung vuxen önskar att hitta en ny församling på 
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orten dit den ska flytta? Det handlar också om hur en församling kan vara en mottagande  
församling på bästa sätt. 

Jag ser också ett behov, utifrån studiens resultat, att församlingen samtalar om och  
reflekterar över hur ungas frågor, funderingar och tvivel bejakas och bemöts i församlingen 
samt hur ett inkluderande förhållningssätt kan gestalta sig i relation till unga vuxna. Hur kan  
församlingen bli än bättre på att inkludera och välkomna unga människor som vill tillhöra en 
församling och uttrycka sin tro i gemenskap med andra, oavsett vilken sexuell läggning de har 
och oavsett om deras familjer är troende eller inte. 

En kommande studie skulle kunna ta fasta på något av ovanstående ämnesområde. Equmenia 
har under våren 2018 lanserat ett webbaserat verktyg som kallas Flytthjälp.105 På Equmenias 
hemsida framgår att det inte handlar om ett erbjudande om att bära möbler utan om en 
hjälp i att hitta en ny församlingsgemenskap på orten dit man flyttar. En kommande studie 
skulle kunna undersöka dels mer allmänna faktorer som kan underlätta och ge stöd vid en  
eventuell flytt men också mer specifikt utvärdera vad detta verktyg, Equmenias flytthjälp, gett för  
resultat i fråga om stöd till unga människor vid flytt. En annan fördjupande studie skulle  
kunna handla om vilket stöd som kan ges till unga människor vars vårdnadshavare och  
familjer inte själva är medlemmar i en församling. 

105.  https://equmenia.se/flytthjalp
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8. Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att få en fördjupad förståelse för unga vuxnas relation till kyrka 
och församling. I studien ville jag ta reda på hur unga vuxna som under sin tonårstid varit 
aktiva i Equmenia och/eller Equmeniakyrkan beskriver sin relation till kyrka och församling 
idag samt vilka faktorer som påverkat att relationen ser ut som den gör. För att syftet skulle 
kunna besvaras formulerades fyra övergripande frågeställningar som har styrt insamlandet 
av empirin. Dessa frågeställningar har besvarats efter det att resultatet analyserats. I studien 
har jag använt mig av kvalitativ metod för insamlandet av material. Jag har genomfört fem  
intervjuer med unga vuxna som alla haft eller har engagemang i en förening och/eller  
församling tillhörande Equmenia och Equmeniakyrkan. 

Analysen har gjorts utifrån de teoretiska perspektiv som Thomas H. Groome, professor i  
teologi och religionspedagogik, presenterar i samband med sina strategier för de sex  
funktioner och tjänster som kyrkan har att fullfölja i världen. När dessa tjänster är i  
funktion i församlingens liv och verksamhet bidrar det enligt Groome, till att människor bevaras,  
fördjupas och stärks i sin tro och kristna identitet. 

I studien framkommer att det finns betydelsefulla aspekter och faktorer som påverkat att  
relationen till kyrka och församling ser ut som den gör. Studiens resultat pekar mot att det 
finns en vilja till engagemang och aktivt medlemskap i en församling hos flertalet av de unga 
vuxna jag intervjuat. Dock är inte alla aktiva idag. För att ett engagemang ska bli möjligt  
visar studien att det finns vissa faktorer som är av betydelse. Studien visar bland annat att det  
handlar om sociala aspekter samt att bemötandet de unga vuxna får är av avgörande betydelse 
för om de ska uppleva delaktighet och en vilja till fortsatt engagemang. Här handlar det om  
attityder och bemötande från församlingen och dess medlemmar i allmänhet och från  
pastorer och andra anställda i synnerhet. Studien visar att ett bemötande som signalerar att 
de unga är sedda, välkomnade och efterfrågade är av betydelse. Även konkreta frågor om att 
vilja bli medlem eller frågor om ledar- och förtroendeuppdrag är viktiga. 

Frågor är också viktiga i den meningen att alla frågor som de unga vuxna har om tron och livet 
måste få ställas och diskuteras. Om dessa frågor inte ges utrymme eller om de tystas ner finns 
en risk att den unga istället lämnar kyrkans liv och gemenskap då det kan upplevas att hela 
livet och hela ens personlighet inte ryms. 
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10. Bilaga 1. Intervjuguide 
1. Information om studien 
• Presentera ramarna och upplägget här och nu
• Presentera mig själv samt bakgrund till varför jag gör denna studie
• Upprepa studiens bakgrund, syfte samt ramarna för informerat samtycke 
• Presentera projektet i vilken denna studie ingår  

2. Allmänt 

a. Berätta kort om dig själv
• Namn
• Ålder
• Kön
• Boendemiljö
• Civilstånd
• Sysselsättning 
• Uppväxtmiljö

b. Berätta om dina föräldrars (eller andra närmast anhörigas) relation till kyrka och 
församling. 

3. Berätta om din relation till kyrka och församling. 

4. Berätta om faktorer och omständigheter som bidragit till att 
din relation till kyrka och församling ser ut som den gör. 

5. Berätta om eventuella erfarenheter av att flyttat från 
uppväxtort till annan ort. 
• Hur reflekterade du kring flytten i relation till kyrka och församling?
• Önskade du något stöd i att hitta en ny församlingstillhörighet? 
• Fick du det stöd du önskade? 

6. Om du är med i en församling idag, är det en församling till-
hörande Equmeniakyrkan? 

7. Vill du göra några ytterligare tillägg eller kommentera något 
annat innan vi avslutar intervjun? 
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11. Bilaga 2. Informerat samtycke 

Undertecknad______________________________________ har tagit del av informationen om 
studiens syfte i enlighet med inbjudan samt fått möjlighet att ställa frågor angående studiens 
upplägg. Undertecknad samtycker till att delta i studien. 

Ort:      Den:

Underskrift:     Namnförtydligande:






