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Tack! 

Ett särskilt tack vill jag rikta till de informanter som gjorde den här studien möjlig. Jag vill 

också tacka den pilotgrupp som gav insikter och en riktning till studien redan i dess 

inledningsskede. Ett stort tack vill jag även framföra till vänner och bekanta som på olika sätt 

stöttat mig under arbetets gång. Jag är mycket tacksam för den hjälp jag fått med 

korrekturläsning av arbetet. Till sist ett varmt tack till ”Arbetsgruppen för mångfald och 

inkludering” inom Equmenia för att ni har funnits med som bollplank och bidragit ekonomiskt 

till resorna i samband med intervjuerna.   
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur församlingsaktiva unga vuxna, med olika etnisk och 

religiös bakgrund, upplever delaktighet i några församlingar inom Equmeniakyrkan. Med unga 

vuxna avses informanter i åldern 16 till 26 år. Undersökningen bygger på tre semistrukturerade 

fokusgruppssamtal med sammanlagt sexton informanter. Studien undersöker vilka faktorer som 

enligt informanterna främjar respektive motverkar delaktighet samt hur eventuella skillnader 

gestaltas bland informanterna beroende på religiös bakgrund. I intervjuerna framkom nio 

faktorer som främjar respektive motverkar delaktighet. Dessa är följande: att bli sedd, att känna 

människor i sin egen ålder, frekvent deltagande och eget engagemang, den egna viljan och det 

egna bidraget, att ha något att samlas kring, ledarskapet, vi och dom, ålder samt praktiska 

hinder. Resultatet har analyserats med hjälp av Giddens (Furseth och Repstad, 2005) begrepp 

aktör och struktur, Beckmans (2011) syn på integrationens problem samt Laves och Wengers 

(1991) teori om lärande. Studien resulterar i slutsatsen att det är svårt att säga om de studerade 

unga vuxnas delaktighet i församlingsgemenskapen är en självklarhet eller ett hänsynstagande 

gentemot församlingens rådande struktur. Det framkommer också att det inte går att finna några 

djupgående skillnader i upplevelsen av delaktighet beroende på religiös bakgrund.  

 

English title 

Participation of young adults' in the congregation – the most natural thing or an adaption to 

current structures? 

 

Nyckelord 

Delaktighet, unga vuxna, etnisk och religiös bakgrund, församlingsaktiv, församling, 

Equmeniakyrkan. 

 

Keywords 

Participation, young adult, ethnical and religious background, congregation, Uniting Church in 

Sweden. 
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Kapitel 1 - Inledning  

 

1.1 Inledning 

”Vi känner oss välkomna här. Vi säger inte att det är en svensk kyrka utan att det är vår…, vår 

kyrka.” (Daniel Sjödin, 2011:186). Det här citatet exemplifierar en bild av kyrkan som kan 

tyckas stämma väl överens med någon slags drömbild av församlingen. Samtidigt säger det 

ingenting om hur enskilda människor upplever nutida församlingsgemenskaper. Den här 

studien syftar därför till att undersöka hur en specifik grupp, unga vuxna med olika etnisk och 

religiös bakgrund, upplever delaktighet i några specifika församlingar inom Equmeniakyrkan.  

Redan Bibelns författare beskriver den första kristna församlingsgemenskapen som en 

församling där alla ska vara välkomna. I Apostlagärningarna berättas att alla de som kommit 

till tro var ett hjärta och en själ och de ägde allt gemensamt. I Romarbrevet, ett brev till en 

kristen församling under det första århundradet, används bilden av församlingen som en kropp 

med olika kroppsdelar som är till för varandra. Dessa bibliska bilder kan genom den kristna 

kyrkans historia tänkas ha blivit en utopi av församlingen. En dröm som i alla fall verkar finnas 

inom Equmeniakyrkan. I dess teologiska grund beskrivs församlingen rymma olika kulturer 

och generationer. En gemenskap med målet att vara tillgänglig för alla människor (Teologisk 

grund, 2018:§19). Det bekräftas också i praktiken då Equmeniakyrkan i dagsläget har cirka 

250–300 församlingar som bedriver någon form av arbete med asylsökande och nyanlända 

(Samordnare migration och asyl, 2018). Det går ändå att ställa frågan hur nutida 

församlingsgemenskaper upplevs. Känner sig alla kroppsdelar efterfrågade och delaktiga 

utifrån sina resurser och kunskaper eller står vissa individer i utkanten och undrar var talet om 

ett hjärta och en själ tog vägen? 

Det går också hävda att det i dagens samhälle har skett en förskjutning från kollektiva normer 

kring religion till att individen alltmer följer sina egna individuella erfarenheter. Det påverkar 

unga människors religiösa beteende såtillvida att de kan sägas ha en kluven inställning till 

religiöst engagemang. Samtidigt som det bland unga finns ett behov av sociala gemenskaper 

blir det också tydligt att de har svårt att acceptera institutionell religiositet (Anders Sjöborg och 

Mia Lövheim, 2015:143, 153). Det kan tänkas medverka till att det finns olika upplevelser bland 

unga vuxna av huruvida kyrkan är en betydelsefull gemenskap där individen känner sig hemma. 

Det finns alltså flera aspekter kring unga vuxna, etnisk mångfald och delaktighet i en 

församlingsgemenskap som öppnar upp för ett intressant forskningsområde. Det gör att det kan 

anses relevant att inom ramen för praktisk teologi med inriktning på 
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religionsbeteendevetenskap studera huruvida unga vuxna, med olika etnisk och religiös 

bakgrund, inom Equmeniakyrkan upplever sina specifika församlingskontexter. 

 

1.2 Syfte/Problemformulering 

Denna studie syftar till att undersöka hur församlingsaktiva unga vuxna, i åldern 16 till 26 år 

med olika etnisk och religiös bakgrund, i några specifika församlingar inom Equmeniakyrkan 

upplever delaktighet och vilka faktorer som främjar respektive motverkar delaktighet. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Upplever församlingsaktiva unga vuxna, med olika etnisk och religiös bakgrund i åldern 

16 till 26 år, delaktighet i sina församlingsgemenskaper? 

• Vilka faktorer främjar respektive motverkar delaktighet enligt informanterna och på 

vilket sätt? 

• Hur gestaltas eventuella skillnader bland informanterna beroende på religiös bakgrund? 

 

1.4 Definitioner 

I det här avsnittet förklaras några för studien viktiga begrepp.  

 

Församlingsaktiv 

I den föreliggande studien innebär begreppet församlingsaktiv att vara frekvent engagerad i 

någon av församlingens verksamheter. Det kan inbegripa alltifrån att vara ledare i 

ungdomsverksamheten, att vara styrelsemedlem, lovsångsledare eller att vara en regelbunden 

gudstjänstdeltagare. Det gemensamma i definitionen handlar om frekvensen.  

 

Religiös bakgrund 

Religiös bakgrund i den här studien handlar om att tidigare ha varit med i ett religiöst samfund 

och dess praktiker. Det kan inbegripa ett aktivt självvalt deltagande i en religiös praktik. Det 

kan också likna den tillhörighet som Lövheim (2012:93–106) menar är kopplad till en 

upplevelse av att vara född in i en nationell religiös identitet. 

 

Delaktighet  

I den här studien definieras begreppet delaktighet utifrån distinktionen mellan deltagande och 

att vara delaktig. Ett deltagande handlar om att vara närvarande i någon av församlingens 
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aktiviteter. Att vara delaktig däremot är ett vidare begrepp som enligt religionspedagogen 

Caroline Gustavsson (2016:38) kan relateras till begreppen: formell och informell tillhörighet. 

Den formella tillhörigheten bygger på deltagande i exempelvis en viss kyrklig aktivitet. Medan 

informell tillhörighet går djupare än så. Den förutsätter att individen ifråga känner sig socialt 

accepterad i gruppen. När en individ upplever en informell tillhörighet kan en större delaktighet 

uppnås. Delaktighet innebär alltså enligt en sådan definition en subjektiv upplevd känsla av att 

vara inkluderad i gruppens aktivitet och sociala liv. Därav används fortsättningsvis begreppet 

delaktighet synonymt med att känna sig tillhörig och att känna sig hemma. En objektiv 

definition av delaktighet lämnas därmed utanför ramen för denna studie. 

 

Församling, kyrka och församlingsgemenskap 

Begreppen församling, kyrka och församlingsgemenskap används synonymt i föreliggande 

studie.  

 

Etnicitet 

Begreppet etnicitet är komplext och enligt Nader Ahmadi (2000:43f) svårt att definiera utifrån 

vissa kategorier. Det går exempelvis inte att skapa en etisk kategori utifrån språk eftersom det 

kan finns många olika nationella grupper som talar engelska. Olika etniska grupper behöver 

istället bestämmas utifrån olika kategorier. En viss kategori passar för en grupp medan en annan 

passar för ytterligare en grupp. I denna studie används begreppet etnicitet som en kategori 

vilken beskriver människor från samma geografiska område eller land.  

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie har ett specifikt syfte att studera några unga vuxnas upplevelser av delaktighet i 

tre olika församlingar inom Equmeniakyrkan. Med unga vuxna avses åldern 16–26 år. 

Anledningen till att just den åldersgruppen blev aktuell är för att få en relativt sammanhållen 

åldersgrupp men ändå uppnå en viss åldersspridning. 

Vad gäller ämnet församlingsgemenskap finns ett rikt bibelteologiskt och historiskt material 

att studera. Det hör dock inte till den här undersökningens syfte och kommer därför lämnas 

outforskat.  
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1.6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras fem tidigare studier med relevans för den här studiens syfte. Dessa berör 

dialog i förhållande till olika religiösa traditioner, upplevelsen av att känna sig hemma i 

församlingen, delaktighet, samt ungas upplevelser av religion. Gällande delaktighet berörs två 

studier med olika utgångspunkt.  

 

Dialog kontra att inrätta sig i en viss religiös tradition 

Teologen Thomas Stoor (2002:14, 28f) redovisar i sin bok: ”Mellan Mission och dialog. Kristna 

trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige” en studie där han undersökt 18 olika 

protestantiska organisationers och kyrkosamfunds motiv, mål och verksamhetsformer för 

integrationsarbete. Studien har två huvudfrågeställningar: ”Vilka motiv och mål anger 

samfunden för sin invandrarverksamhet?” samt ”Vilka förhållningssätt uttrycker samfunden 

genom sin verksamhet?” Materialet till undersökningen har samlats in genom en skriftlig 

förfrågan till samfunden angående riktlinjer och policydokument. Den följdes sedan upp med 

ett telefonsamtal. Därefter genomfördes intervjuer med enskilda personer för att undersöka 

samfundens verksamheter. För att förstå församlingarnas motiv och mål med samfundens 

integrationsarbete använder Stoor (2002:21–28) fyra begrepp: diakoni, evangelisation, dialog 

och integration. Dessa begrepp står även i relation till om församlingen har ett exklusivistiskt, 

dialogiskt eller holistiskt förhållningssätt. 

Vad gäller begreppet integration finns enligt Stoor (2002:238f, 262ff) två typer av 

integration, samhällsorienterad integration kontra samfundsrelaterad integration. Den 

sistnämnda har som mål att integrera de nyanlända i den kristna församlingsgemenskapen. När 

det gäller den här typen av integrationsarbete kan Stoor (2002:271ff) se två tendenser i sin 

studie. Den första bygger på dialog, vilket innebär att individen tillåts behålla sin ursprungliga 

kyrkotillhörighet eller religionstillhörighet, en dialogisk hållning. Det kommer i uttryck genom 

exempelvis diakonalt arbete i form av grannskapsarbete, religionsdialog och interreligiösa 

gudstjänster. Den andra tendensen är en mer exklusivistisk hållning som enligt Stoor 

(2002:271ff) innebär att individen måste inrätta sig i den aktuella församlingens kulturellt 

religiösa tradition för att få vara med i gemenskapen. Sammanfattningsvis kommer Stoor 

(2002:263) fram till att hur relationen mellan integration och assimilation, anpassning, gestaltas 

i samfunden beror på hur församlingen ser på sin egen identitet utifrån begreppen diakoni, 

evangelisation, dialog och integration. 
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Att känna sig hemma i sin församling 

Sociologen Daniel Sjödin (2011) har lagt fram en avhandling med titeln: ”Tryggare kan ingen 

vara. Migration, religion och integration i en segregerad omgivning.” Avhandlingen förklarar 

relationerna mellan migration, religion och integration eller segregation. Det görs genom att 

jämföra olika religiösa samfund i Helsingborg. Jämförelsen bygger på kvalitativa intervjuer 

med migranter och religiösa ledare, deltagande observationer, informella samtal, litteratur och 

statistik från statistiska centralbyrån. Sammanlagt gjordes ostrukturerade intervjuer med 

trettiotvå personer. En av de nio frågor som Sjödin (2011:12f) utgår från i sin studie är: ”Hur 

ser relationerna mellan migranter och etniska svenskar ut inom samfunden?” För att besvara 

frågeställningarna tar Sjödin (2011:203–227) hjälp av Bourdieus och Sayads förståelse av 

begreppet habitus i relation till migration, samt begreppen religion och identitet. 

Positiva faktorer vilka framkommer bland informanterna i Sjödins (2011:162–175, 176f, 

190–194) studie är gemenskapen, ”den allmänna trevlighetskulturen”, och föreställningen att 

alla är ett i Kristus oavsett bakgrund. Det skapar en känsla av att ”känna sig hemma” och 

fungerar som integrationsfrämjande faktorer. Uttalanden om att det är ”vår kyrka” där det sker 

ett gemensamt arbete förekommer också. Det visar sig även i Sjödins (2011:177f, 184, 187f) 

undersökning att det ibland finns problem med att överbrygga etniska och sociala skillnader i 

församlingarna.  

 

Delaktighetens kris 

Religionspedagogen Caroline Gustavsson (2016:45) har i sin avhandling ”Delaktighetens kris. 

Gudstjänstens pedagogiska utmaning.” studerat 19–40-åriga körsångares delaktighet i 

gudstjänsten. Studien utgår från tre frågeställningar: ”Vilka föreställningar om delaktighet ger 

präster och kyrkomusiker uttryck för? ”Hur beskriver körsångare sina erfarenheter av 

delaktighet i Svenska kyrkans gudstjänst?” samt ”Hur kan man mot bakgrund av föreställningar 

om och erfarenheter av delaktighet förstå relationen mellan att delta och vara delaktig?”. För 

att kunna besvara frågeställningarna har material samlats in genom gruppintervjuer med 

körsångare samt enskilda intervjuer med kyrkomusiker och präster. Gustavsson förstår främst 

sitt material utifrån Molins modell om delaktighet. Där lyfts bland annat kategorierna informell 

och formell tillhörighet fram. 

Gustavsson (2016:211f) har sett att körsångarna upplever ett större mått av delaktighet i 

förhållande till kören än i relation till gudstjänsten. Det kan förklaras utifrån att kördeltagarna 

inte känner en informell tillhörighet, en känsla av att vara socialt accepterad, i gudstjänsten. 

Gustavsson (2016:212f, 215) drar slutsatsen att gudstjänsten representerar en tradition som 
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körmedlemmarna inte vill identifiera sig med. Kördeltagarna tar avstånd till sådana uttryck i 

gudstjänsten som står i motsats till den identitet de vill forma i sina liv. Det handlar om 

traditionella artefakter, såsom predikstolen, prästens kläder, skrivna böner samt kyrkliga 

uttryck. Dessa står för en makt som kördeltagarna inte vill underkasta sig. Det skapar en distans 

mellan kördeltagarna och gudstjänsten som motverkar informell tillhörighet och därmed också 

känslan av delaktighet hos kördeltagarna. En distans som enligt Molins modell kan förklaras 

med begreppet autonomi. Kördeltagarna värdesätter sitt eget självbestämmande, något de inte 

upplever stimuleras i gudstjänsten.  

Att kördeltagarna inte får den plats de skulle önska i gudstjänsten kan enligt Gustavsson 

(2016: 219–222) bero på att aktiviteten inte är gemensamt definierad. Gudstjänsten bör vara en 

aktivitet där en horisontell interaktion sker. Det innebär ett ömsesidigt givande och tagande och 

avlyssnande gentemot varandras perspektiv. Motsatsen till detta är vertikal interaktion som 

innebär att en part i relationen definierar hur den andre ska tänka kring en specifik företeelse.  

Gustavsson (2016:216f) drar också en slutsats kring trygghet. Bland kördeltagarna verkar 

delaktighet leda till trygghet i betydelsen av att bli sedd. 

 

Ungas upplevelser av religion 

Religionssociologerna Jonas Bromander och Mia Lövheim (2012) har sammanställt en 

antologi, ”Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv.” 

utifrån en enkätstudie som gjorts bland över tusen unga människor i Sverige. Informanterna var 

i åldrarna 16–24 år. Enkäten syftade till att undersöka ungas förhållande till religion. I antologin 

jämfördes enkätsvaren med tidigare forskning som berör ungas relation till religion samt 

forskning kring ungas livförhållande i stort (Maria Klingenberg, 2012:20f och Bromander, 

2012:44f). 

Lövheim (2012:91, 93–106) presenterar vad enkäten säger om religiositet, livssyn och 

tillhörighet. Till att börja med delar hon upp de svarande i tre kategorier: organiserat religiösa, 

individuellt religiösa och icke religiösa. Alla grupper anser det viktigt att deras syn på livet 

utgörs av egna val. Vad gäller tillhörighet uttryckte både de individuellt religiösa och de 

organiserat religiösa att de känner en tillhörighet till en religion. Det hör ihop med en upplevelse 

av att vara född in i en kontext och en närmast nationell identitet.  

Cetrez (2012:215–237) har särskilt studerat enkätmaterialet utifrån frågeställningen om 

vilka skillnader som finns mellan utlandsfödda unga och unga föda i Sverige av utlandsfödda 

föräldrar eller etniskt svenska föräldrar. De områden som studerats är religiöst engagemang, 

traditionell familjesyn och frihetsvärden. Slutsatsen blir att det finns skillnader men att dessa 
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unga människor alltmer närmar sig varandra i fråga om grundläggande värderingar. Därmed 

ska inte fokus enligt Cetrez (2012:215–237) läggas på skillnader i förhållande till etnicitet. Då 

finns risk att missa det givande och tagande som sker, i respekt för motpartens religiösa tro och 

praktik, när olika kulturer möts. 

 

Upplevelsen av delaktighet inom Equmeniakyrkans barn och ungdomsarbete 

Under våren 2015 genomförde Equmeniakyrkans barn och ungdomsorganisation, Equmenia, 

en enkätundersökning kallad ”Unga och kyrka” som sammanställdes av Julia Elenäs, Unni 

Jonsson, Linnéa Lidskog och Tobias Olsson (2015). Av de 90 enkäter som skickades ut till 

informanter i åldersgruppen 20–30 år svarade 54 personer. Kravet var att deltagarna skulle varit 

aktiva inom Equmenia eller Equmeniakyrkan alternativt i något av dess bildarsamfund under 

en period i åldern 13–18 år. Enkäten innehöll sammanlagt ett femtiotal frågor varav tre frågor 

berörde delaktighet.  

Ungefär hälften av informanterna upplevde sig tillhöra kyrkan i den mån att om de ville 

kunde de ifrågasätta saker i församlingens mindre sammanhang. En femtedel av de svarande 

angav att det fanns möjlighet att ifrågasätta både i de större och mindre sammanhangen. Flera 

informanter gav också i skrift uttryck för att det i olika kontexter, exempelvis i ungdomsrådet, 

fanns utrymme att påverka. Det framkom också motsatta citat som visar på en upplevelse av 

utebliven lyhördhet inför förändring inom de aktuella församlingarna (Elenäs, Jonsson, Lidskog 

och Olsson, 2015:6, 18f).  

 

1.7 Studiens bidrag till forskningen 

Tidigare studier, Gustavsson (2016), Stoor (2002) och Sjödin (2011), har fokuserat kring 

delaktighet utifrån en viss kyrklig aktivitet, församlingars förhållande till immigranten eller 

immigrantens förhållande till församlingen alternativt integration kopplat till religiös aktivitet 

utifrån ett samhällsperspektiv. Vad gäller forskningen kring ungdomar och religion av Lövheim 

och Cetrez (2012) har den berört ungas förhållande till religion i allmänhet. 

Enkätundersökningen sammanställd av Elenäs, Jonsson, Lidskog och Olsson (2015) studerade 

unga vuxnas upplevelser av delaktighet i Equmeniakyrkan endast som en del av en större 

undersökning. Den här studien syftar istället till att enbart fokusera på unga vuxnas subjektiva 

upplevelse av delaktighet i den kristna församlingens verksamhet. Den berör dessutom både 

etniskt svenska och utlandsfödda unga vuxnas upplevelser.  
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1.8 Material 

Materialet till denna studie består av empiri som samlats in av författaren själv. Det empiriska 

materialet bygger på fokusgruppssamtal med sammanlagt 16 personer, uppdelat på tre olika 

grupper. Informanterna kommer ursprungligen från Afghanistan, Kongo, Eritrea, Sverige, Iran, 

Burma, Nigeria och Madagaskar. Nedan följer en utförligare beskrivning av varje grupp. 

 

Beskrivning av grupperna 

 

Grupp 1 

Grupp ett utgjordes av fem informanter som har bott i Sverige mellan två till fem år. Fyra av 

fem informanter har varit med i ett kristet samfund i sitt hemland. En av dem har ortodoxt 

ursprung och tre protestantisk bakgrund, medan en informant har varit muslim. Deltagarna är 

mellan 16 och 20 år och gruppen bestod av fyra killar och en tjej. Församlingen som deltagarna 

tillhör har mellan 50 och 100 medlemmar och finns i ett mindre samhälle med strax under 

10 000 invånare i kommunen. Gruppen unga vuxna i församlingen består av enbart 

utlandsfödda. De verksamheter informanterna är aktiva i är gudstjänst och läxhjälp.  

 

Grupp 2  

Grupp två finns i en församling bestående av mellan 500 och 1000 medlemmar i en mindre ort 

i en storstadsregion. I kommunen bor cirka 40 000 invånare. Församlingen bedriver en rad olika 

verksamheter och evenemang för den aktuella åldersgruppen. I församlingen finns också en 

nationell grupp som firar egna gudstjänster på sitt språk. En av informanterna är med både i den 

gruppen och den svenska församlingen. Fyra av fem deltagare i gruppen kommer från 

protestantiskt kristna sammanhang och en har muslimsk bakgrund. Gemensamt för alla 

informanter i denna grupp är att de har bott i Sverige i sex år eller mer. Gruppmedlemmarnas 

ålder är mellan 16 och 26 år och gruppen bestod av två tjejer och tre killar. Två av informanterna 

är med i församlingens styrelse och de andra är på något sätt engagerade som ledare i någon av 

församlingens ungdomsgrupper. 

 

Grupp 3 

Grupp tre tillhör en församling med mellan 200 och 400 medlemmar i ett mindre samhälle med 

cirka 25 000 invånare i kommunen. Under den aktuella perioden när intervjun genomfördes 

hade församlingen en bibelstudiegrupp där cirka hälften av församlingens unga vuxna deltog. 
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Det är en grupp som består av sexton unga vuxna med olika etnisk och religiös bakgrund. Ur 

den gruppen valdes sex personer till informanter i denna studie. De har alla bott i Sverige i två 

år eller mer och är i åldrarna 16 till 20 år varav en tjej och fem killar. Två har muslimsk 

bakgrund och fyra av dem kommer från kristna protestantiska sammanhang. Hälften av 

deltagarna är engagerade som ledare i någon av församlingens verksamheter.  

 

1.9 Uppsatsens disposition 

Denna studie är uppdelad på sex olika kapitel. I första kapitlet ges en bakgrund till 

studieobjektet samt en beskrivning av studiens syfte och frågeställningar. Sedan definieras 

relevanta begrepp. Därefter får läsaren en forskningsgenomgång av relevant forskning inom 

området. I detta kapitel redogörs också för studiens material och disposition.  

Kapitel två innehåller en redogörelse av studiens centrala teorier och begrepp, vilka sedan 

används för att analysera studiens resultat i kapitel fem. Först presenteras dock studiens metod 

i kapitel tre under ett antal underrubriker: metodval, litteratursökning, urval, datainsamling och 

tillvägagångssätt samt bearbetning och analys av empiri.  

Kapitel fyra innehåller en sammanfattning av studiens resultat. I kapitel fem presenteras 

sedan den analys som gjorts utifrån resultatet och de slutsatser studien lett fram till. Kapitel sex 

berör diskussion och avslutande reflektion. Där diskuteras studiens teorier, metod samt resultat. 

Slutligen får läsaren ta del av en avslutande reflektion, där den här studiens nya 

forskningsbidrag lyfts fram samt förslag till vidare forskning presenteras.  
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Kapitel 2 - Teorier och begrepp 

Nedan presenteras två olika aspekter på begreppen aktör och struktur. Först Giddens (Furseth 

och Repstad, 2005) struktureringsteori och sedan Beckmans (2011) teori kring integrationens 

problem. Slutligen framställs en syn på lärande enligt Lave och Wenger (1991). Det är dessa 

teorier som sedan används i analysen för att förstå studiens empiriska material.  

 

2.1 Aktör och struktur 

Enligt sociologerna Inger Furseth och Pål Repstad (2005:9–14, 91–94) är de flesta sociologer 

överens om att en kombination av sociala krafter eller strukturer och individuella faktorer, 

aktören, påverkar mänskligt handlande. En enskild människa kan förändra samhället samtidigt 

som vederbörande också föds in i ett redan befintligt samhälle. Sociologen Anthony Giddens 

har utformat en struktureringsteori. Han knyter ihop struktur och handlande och menar att 

människor skapar samhället. En given struktur, gemensamma tolkningsscheman, utgör således 

ramarna för människans handlande. Samtidigt är människan begränsad till det samhälle 

vederbörande har skapat. Regler och resurser är exempel på sådant som bidrar till ett 

gemensamt tolkningsschema. Eftersom individen ses som en rationellt beslutsfattande aktör 

kan en gemenskap förändra sitt agerande genom att skapa nya tolkningsscheman (Furseth och 

Repstad, 2005:91–94). 

Giddens menar att formandet av identitet är något varje individ skapar och väljer utifrån de 

resurser som finns att tillgå. Det kan innebära ett intensivt arbete för individen att få sina 

handlingar att stämma överens med den identitet vederbörande vill skapa (Furseth och Repstad, 

2005:91–94). Arbetet att forma en identitet kan också ses som ett strategiskt val som görs utifrån 

vilka signaler omgivningen sänder ut (Ahmadi, 2000:163–176).  

 

Ordningens eller anpassningens problem 

Att samhället störtar ihop utan en given struktur med vissa regler kallar statsvetaren Ludvig 

Beckman (2011:33–37) för ordningens problem när det gäller att förstå begreppet integration. 

Han ställer ordningens problem i motsats till anpassningens problem. Det senare definieras som 

att gemenskapen inte lyckats uppnå en social enhet genom gemensamma värden och principer. 

Det är således skillnad på integration som social ordning eller social anpassning. Ordet 

integration kan därför förstås utifrån två olika aspekter. Antingen som att ordningen i samhället 

upprätthålls eller genom att människor lever under sociala förutsättningar, vilket gör att de kan 

leva ett gott liv tillsammans. Beroende av vilket synsätt på integrationens problem som används 
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blir sättet att arbeta för integration olika. Om ordningen ses som orsaken kommer arbetet handla 

om att motverka konflikter som hotar de etablerade institutionernas stabilitet. Om problemet 

istället anses orsakas av bristande anpassning blir arbetet att skapa ett samhälle som leder till 

en social enhet med goda värderingar. 

 

2.2 Legitimt perifert deltagande 

Antropologen Jean Lave och datateknikern Etienne Wenger (1991:31, 35–37, 53) har utvecklat 

ett nytt sätt att se på lärande. Det har sin grund i ett arbete att försöka klargöra begreppet 

lärlingskap. Under den processen förändrades deras syn på lärande från att ses som en specifik 

aktivitet till att betraktas som en social praktik. Det involverar hela personen som en del i en 

gemenskap. Detta formulerar författarna under rubriken: legitimt perifert deltagande. De menar 

att individens lärande utgörs av en rörelse från periferin mot centrum i den praktiska 

gemenskapen. Perifert deltagande handlar om att bli placerad i den sociala världen men inte i 

en central roll. Det är således en positiv term som innebär att individen blir fullt ut legitimerad 

i den sociala kontexten med kontroll över dess resurser. Det ger tillgång till kunskap som gör 

det möjligt att växa i deltagande.  

Enligt författarna innebär lärande alltså inte att individen ska överta kunskap och anpassas 

till gruppen utan istället växa in i den praktiserande gemenskapen. Legitimt perifert deltagande 

handlar därför både om gruppens och individens förändring och förvandling i en komplex 

interaktion (Lave och Wenger, 1991:55, 47). 
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Kapitel 3 – Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod under fem rubriker. Presentationen följer studiens 

arbetsordning kronologiskt. I inledningsskedet valdes en metod och litteratur söktes inom det 

aktuella ämnet. Sedan gjordes ett urval av informanter. Därefter samlades data in för att sedan 

bearbeta och analysera den empiri som inhämtats. Detta tillvägagångssätt redovisas utförligt 

under de fem rubrikerna i kapitlet. 

 

3.1 Metodval 

Eftersom den här studien syftar till att undersöka ett socialt fenomen i form av unga vuxnas 

subjektiva upplevelser lämpar sig en kvalitativ metod. En metod som enligt Göran Ahrne och 

Peter Svensson (2015:9) inbegriper intervjuer, textanalyser och observationer i motsats till en 

kvantitativ analys av statistiska data. I den här studien valdes fokusgruppssamtalet med en 

semistrukturerad intervjuguide som metod för insamlandet av data. Fokusgrupper används 

enligt Victoria Wibeck (2010:52–55) när det finns ett diskussionsämne som berör och engagerar 

flera människor, samt när det förväntas finnas olikheter mellan människorna som ska studeras. 

Det gjorde att fokusgruppsamtalet var motiverat i den aktuella studien.  

 

3.2 Litteratursökning 

Litteraturgenomgången började med att sökningar gjordes på DiVA portal genom att använda 

sökorden: migration, religion och integration samt på Google scholar med sökorden integration 

och församling. Med hjälp av dessa sökmotorer påträffades fyra relevanta kandidatuppsatser.1 

I dessa uppsatser söktes bland referenserna efter relevant tidigare forskning. Där hittades den 

avhandling Sjödin (2011) har gjort samt Bromanders och Lövheims (2012) 

forskningssammanställning. Även Stoors (2002) studie återfanns bland referenserna i 

kandidatuppsatserna. I den här studien har litteraturgenomgången också präglats av att en källa 

har lett till en annan som har lett till en tredje. På så sätt upptäcktes också Gustavssons (2016) 

avhandling samt enkätundersökningen sammanställd av Elenäs, Jonsson, Lidskog och Olsson 

(2015).  

 

                                                 

1 ”När flyktingarna kom och berikade byn”, ”Mångkultur i svenska frikyrkor”, ”Strävan efter delaktighet - en 

kvalitativ studie gällande nyanlända invandrares upplevelser av integration i det svenska samhället.”, ”Har 

religionen betydelse för integration? - En religionssociologisk studie med fokus på flyktingens åsikter angående 

den religiösa gemenskapens betydelse för integration”. 



19 

 

3.3 Urval 

I studien ingår församlinsaktiva unga vuxna i åldern 16–26 år inom Equmeniakyrkan. Det kallas 

enligt Alan Bryman (2011:434) för ett målinriktat urval, vilket innebär att forskaren väljer 

informanter utifrån studiens syfte. Till informanter i denna studie valdes därför 

församlingsaktiva unga vuxna inom Equmeniakyrkan. Rekrytering av deltagare till studien har 

skett genom vad Victoria Wibeck (2010:81) kallar för kontaktpersoner. I det här fallet bestod 

dessa av regionala kyrkoledare och församlingsledare inom Equmeniakyrkan. Dessa bedömdes 

ha kontakter med lämpliga deltagare för studien. Ett allmänt informationsbrev (Bilaga 2), med 

tillhörande bilaga (Bilaga 1), om studiens syfte och upplägg skickades till kontaktpersonerna. 

När återkoppling skett och kontakt skapats med några församlingar valde respektive 

församlingsledare ut lämpliga intervjupersoner. Detta tillvägagångssätt kan enligt Ahrne och 

Svensson (2015:40) kallas för ett tvåstegsurval. Först väljs en organisation och sedan 

informanter i den aktuella organisationen. Det kan göra att det inte alltid är möjligt för forskaren 

att själv bestämma vilka informanter som ska ingå i studien. Forskaren har helt enkelt inte 

tillräcklig kännedom om den aktuella organisationen. Så var fallet i urvalsprocessen inför denna 

studie, vilket kan kallas för ett pragmatiskt urval till skillnad från ett representativt urval. Att 

välja informanter som är representativa för den aktuella gruppen bedömdes dock inte 

nödvändigt då studiens syfte är att undersöka subjektiva upplevelser.  

I ett tidigt skede bestämdes att materialet till denna studie skulle komma från två eller tre 

fokusgrupper. Det resulterade i tre grupper eftersom det var relativt enkelt att få tag på lämpliga 

grupper. I denna studie anses därmed inte det som Wibeck (2010:60) kallar för teoretisk 

mättnad som något eftersträvansvärt. Det innebär att så många grupper används att det till slut 

inte framkommer någon ny information. Det var inte möjligt att uppnå i denna studie då antalet 

grupper valdes på förhand. Ett aktivt val som gjordes för att inte få ett alltför stort och 

svårhanterbart material.  

Fokusgrupper har ytterligare några aspekter att ta hänsyn till i urvalet av informanter. En av 

dessa handlar om hur många informanter varje grupp ska bestå av. Wibeck (2010:61ff) 

rekommenderar ett antal på fyra till sex personer. Detta motiveras genom att gruppen måste 

vara lagom stor för att alla ska komma till tals, samtalet ska kunna flöda fritt samt att 

kommunikationen ska bli personlig. I den här studien fanns från början en ambition att rekrytera 

5–7 deltagare för att undvika alltför små grupper vid eventuellt bortfall. Slutligen resulterade 

det i att två grupper bestod av fem personer och en grupp innehöll sex personer. 
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Ytterligare en aspekt gällande fokusgrupper rör valet av homogenitet eller heterogenitet. 

Enligt Ahrne och Svensson (2015:86) rekommenderas viss homogenitet bland deltagarna vad 

gäller kön, ålder och socioekonomiska faktorer. Det är viktigt att deltagarna känner att de har 

något gemensamt att diskutera. I den aktuella studien består homogeniteten av att deltagarna 

tillhör samma församling samt deras ålder utifrån studiens givna åldersspann. Det bedömdes 

som tillräckliga gemensamma faktorer för att gruppdeltagarna skulle känna samhörighet och 

kunna samtala med varandra. I övrigt valdes grupperna med en målsättning om att få en 

spridning både vad gäller kön, etnisk och religiös bakgrund. Det sistnämnda var ett val som 

gjordes eftersom studien syftar till att studera församlingsaktiva unga vuxna med olika etnisk 

och religiös bakgrund. Att uppnå en spridning vad gäller kön misslyckades då 4 av sexton 

deltagare är kvinnor.  

En annan viktig fråga att ta ställning till vad gäller att välja deltagare till fokusgrupper 

handlar om huruvida deltagarna i grupperna ska känna varandra eller inte. I den frågan råder 

enligt Ahrne och Svensson (2015:87) delade meningar. Fördelen med befintliga grupper kan 

vara att deltagarna öppet kan diskutera sina olika åsikter. Andra menar att det är lättare att fritt 

dela med sig av sina tankar när det inte finns någon tidigare historia mellan deltagarna. Wibeck 

(2010:66) påtalar att alla grupper i sig självt utövar inflytande på varje enskild deltagare. 

Eftersom urvalet i den aktuella studien var pragmatiskt avgjorde slumpen om deltagarna kände 

varandra sedan tidigare eller inte. Samtidigt valdes informanter som kände varandra då 

deltagarna i varje grupp kom från samma församling. På så sätt kan grupperna sägas utgöra 

redan befintliga grupper även om ingen av de exakta grupperna i den här studien finns i vanliga 

fall.  

 

3.4 Datainsamling och tillvägagångssätt  

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju, vilket enligt Ahrne och 

Svensson (2015:174f) är ett sätt att i inledningen av studiens genomförande få förståelse för hur 

forskningsfrågor och materialval kan hänga ihop. Pilotintervjun blev i den här studien ett sätt 

att testa och ompröva intervjuguiden och därigenom skapa en inledande förståelse för studiens 

utformande.  

Till hjälp för datainsamlingen användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1). Den 

är en del i ett så kallat studieprotokoll som har utformats med utgångspunkt i den modell som 

Ahrne och Svensson (2015:85) presenterar. Att intervjuguiden är semistrukturerad innebär att 

intervjufrågorna är både specificerade och icke specificerade. I en strukturerad fokusgrupp finns 
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enligt Wibeck (2010:73f) fem olika sorters frågor: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor. Medan en ostrukturerad fokusgrupp 

präglas av att gruppen får prata fritt utifrån ett visst ämne. Moderatorn ställer en fråga när 

vederbörande tycker att något visst behöver belysas eller när det blir tyst. I de aktuella 

intervjuerna användes alltså en kombination av dessa metoder. Samtidigt som intervjuguiden 

(Bilaga 1) var relativt detaljerat utformad med specifika frågor höll moderatorn, tillika studiens 

författare, en låg profil under intervjuerna. Vederbörande ställde inte alltid alla frågor samt 

väntade ut samtalet innan en ny fråga framfördes. Denna semistrukturerade metod valdes för 

att inte styra informanterna för mycket och få dem att berätta fritt oberoende av vilken fråga 

som ställdes. För att bemyndiga informanterna och motivera dem att än mer tala fritt 

poängterade också moderatorn i början av varje intervju att informanterna är experter på det 

aktuella ämnesområdet. 

Intervjuerna har inletts med en kort presentationsrunda och en öppningsfråga, en så kallad 

”bryta isen” -fråga, beträffande hur informanten hamnade i den aktuella församlingen. Sedan 

har ett stimulusmaterial presenterats. Enligt Wibeck (2010:78f) kan ett sådant material bestå av 

en bild, en film, en artikel, ett citat eller något annat som har med det aktuella ämnet att göra. 

Poängen med ett stimulusmaterial är att det ska väcka intresse för det aktuella ämnet och ge 

deltagarna ett gemensamt fokus. Det ska vara så neutralt som möjligt för att inte påverka 

samtalet i någon speciell riktning. Stimulusmaterialet i det här fallet bestod av att moderatorn 

visade ett brädspel med pjäser i varierande färger, se bilden på försättsbladet, samt en bild på 

olika pjäser med ett kors i mitten. Dessa bilder fungerade som en metafor av församlingen. 

Pjäserna ställdes på olika platser för att visa att det går att känna sig som en del av olika 

grupperingar i en församling. I samband med presentationen av stimulusmaterialet 

presenterades också frasen: ”känner sig hemma” som i intervjuerna har använts mest frekvent 

för att förklara det lite svårare ordet delaktighet. 

 

3.5 Bearbetning och analys av empiri 

Intervjuerna i denna studie spelades in med ett muntligt medgivande från informanterna och 

materialet transkriberades sedan. I transkriberingen togs onödiga ord, exempelvis ehh, bort och 

språket gjordes om till läsvänlig svenska. Genom att gå igenom det transkriberade materialet 

upptäcktes återkommande kategorier under vilka intervjumaterialet sorterades. Till dessa 

kategorier fogades både sådant som var återkommande i en grupp men också sådant som var 
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genomgående i flera grupper. Det är dessa kategorier som presenteras i resultatkapitlet och 

utgör studiens empiri, vilken sedan analyserats utifrån valda teorier.  

I den här studien skedde teorivalet efter genomförandet av intervjuerna samtidigt som en del 

teoretiska tankar fanns redan innan intervjuerna genomfördes. Det hjälpte forskaren att få syn 

på fenomen under intervjuernas gång. Det betyder att studien har en abduktiv forskningsansats. 

Det kan enligt Ahrne och Svensson (2015:219) beskrivas som ett mellanting mellan en deduktiv 

och en induktiv ansats. Eftersom syftet med den aktuella studien är att undersöka subjektiva 

upplevelser motiverar det ett abduktivt tillvägagångssätt. Det är nästintill omöjligt att i förväg 

förutsäga vad informanterna ska svara. Därför är det svårt och obefogat att på ett tidigt stadium 

utgå från färdiga teorier eller hypoteser, en så kallad deduktiv forskningsansats. Samtidigt som 

det är svårt att som forskare helt undvika att i förväg påverkas av teoretiska tankar. 
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Kapitel 4 – Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat, det empiriska materialet från intervjuerna. I 

framställningen görs oftast ingen åtskillnad av vilken grupp som beskrivs. Endast när en viss 

grupp utmärker sig görs ett förtydligande om vilken grupp som avses. Detta tillvägagångssätt 

har valts för att inte riskera att röja informanternas anonymitet. 

Studiens första frågeställning lyder: ”Upplever församlingsaktiva unga vuxna, med olika 

etnisk och religiös bakgrund i åldern 16 till 26 år, delaktighet i sina församlingsgemenskaper?” 

Svaret på den frågan kan sägas vara besvarad, vilket framkommer genom resultatet av 

forskningsfråga två: ”Vilka faktorer främjar respektive motverkar delaktighet enligt 

informanterna och på vilket sätt?”. Därav presenteras här nedan under två rubriker ett antal 

faktorer som informanterna upplever främjar respektive motverkar delaktighet. Kapitlet 

avslutas sedan med ett kort avsnitt om skillnader bland informanterna beroende på religiös 

bakgrund 

 

4.1 Faktorer som främjar delaktighet 

 

Att bli sedd 

Den spontana upplevelsen från flertalet av informanterna i alla grupper är att församlingen utgör 

en plats där de aldrig känt sig utanför utan där de istället självklart känner sig hemma. De 

upplever gemenskapen som integrerad och trygg, de blir sedda och känner sig välkomna. 

Följande citat exemplifierar detta: 

 

En sak jag har märkt i vad ska man kalla det, jargongen eller kulturen här i kyrkan. Det är att 

när man hälsar så säger man: ”hej hur mår du” och verkligen, man är intresserad när man 

frågar. Det är inte som ett vanligt: ”hej, hur är det?” o så: ” Aa, hej det är bra, hej”… O det 

kan räcka med ett hej eller va kul att du är här eller en vink eller att man möter med en blick 

i kapprummet… 

 

Mentaliteten att hälsa på nya gudstjänstbesökare är också något som flera informanter ser som 

ett eftersträvansvärt gemensamt ansvar.  
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Att känna människor i sin egen ålder 

I alla grupperna framkommer att kompisar i sin egen ålder är en viktig faktor för att komma till 

kyrkan första gången och för den fortsatta känslan av delaktighet. Det skapar en upplevelse av 

tillhörighet och trygghet.  

 

Frekvent deltagande och eget engagemang 

I två grupper nämner de flesta informanter att de känner sig mest hemma i de aktiviteter där de 

har ett regelbundet engagemang. För att förklara vad som skapar en upplevelse av att känna sig 

hemma används i en grupp uttrycket: ”sånt som man väljer att lägga tid på”. Det är kopplat till 

någon form av ledaruppdrag eller förtroendeuppdrag, exempelvis konfirmationsledare, 

tonårsledare, körledare, lovsångsledare eller styrelseledamot. Dessa aktiviteter är förknippade 

med trygghet, glädje, en känsla av att vara välkommen, att ge sin tro vidare, en uppfattning om 

att man ger någonting till kyrkan och upplevelsen av ett andra hem.  

Vikten av det frekventa deltagandet bekräftar också den informant som nyligen blivit 

tonårsledare och uppger att han som ny inte riktigt känner sig bekväm i rollen än.  

 

Den egna viljan eller det egna bidraget 

Särskilt två informanter i två olika grupper poängterar den egna viljans betydelse för känslan 

av gemenskap. Den ena använder referenser till de egna föräldrarnas vilja att vara med både i 

den etniska grupp de tillhör inom församlingen och i den svensktalande församlingen. Samtidigt 

menar en annan informant i samma grupp att det kan finnas yttre faktorer, exempelvis 

gudstjänstens tidpunkt, som gör att en del inte kommer till gudstjänsten trots att de vill. Den 

andra informanten som poängterar viljans betydelse refererar till sin egen förmåga att på läger 

ta initiativ till gemenskap med nya människor. Flera av de andra deltagarna i samma grupp 

anser inte att det är så enkelt. De hänvisar till försvårande omständigheter såsom den svenska 

tysta kulturen och en allmän gängmentalitet bland ungdomar. I båda grupperna finns alltså en 

spänning mellan den egna viljan och strukturella aspekter när det gäller upplevelsen att vara en 

del av gruppen. 

 

Att ha något att samlas kring 

I alla grupper blir det tydligt att det finns ett centrum att samlas kring som bidrar till att skapa 

tillhörighet och en känsla av samhörighet. Det refereras till Guds och Jesu kärlek med fraser 

som ”barn under pappas tak” eller ”Jesus kärlek som är därinne”. Gudstjänsten nämns som en 
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samlingsplats för alla åldrar. Avsaknad av prestationskrav i kyrkan framkommer också. Istället 

uttrycks upplevelsen av ett gemensamt mål som verkligen spelar roll.  

Sången och musiken är också något som bidrar till känslan av ett samlande centrum. Den 

ger uttryck för mer än vad ord kan förmedla, den är välkomnande samt skapar glädje och 

gemensam tillhörighet. I grupp två diskuterades också hur sången än mer skulle kunna utvecklas 

till att forma en gemensam delaktighet.  

 

4.2 Faktorer som motverkar delaktighet 

 

Ledarskapet 

I en av grupperna upplevde vissa av informanterna ett avståndstagande mot en av församlingens 

verksamheter. Ledarskapet framställs då som de kunniga som borde veta bättre men i detta fall 

handlat felaktigt. Det hindrar informanterna från att uppleva sig delaktiga i denna för 

församlingen viktiga verksamhet. I gruppen diskuteras om det går att påtala sina åsikter för 

ledarskapet. Någon vågar inte och en annan menar att det inte har någon betydelse eftersom 

majoriteten av församlingen inte håller med informanten. Ytterligare en deltagare i gruppen 

menar att om man pratar med ledningen kan de förklara församlingens agerande. 

 

Vi och dom 

Orden ”vi och dom” används flertalet gånger i alla intervjuer. Det utgör en markör för att 

informanterna inte alltid inkluderar sig själva i den inre kärnan av församlingsmedlemmar. 

Följande exempel visar på detta: 

 

Skulle jag någon gång känna mig utanför, skulle dom inte göra det med flit utan det måste 

vara något missförstånd eller missad information tror jag. 
 

Ålder 

I två av grupperna blir det tydligt att det hos informanterna finns ett återkommande 

hänsynstagande gentemot ”de äldre”, majoriteten, i den åldersblandade 

församlingsgemenskapen. Det motverkar det egna engagemanget hos informanterna och 

upplevelserna av full delaktighet. Istället agerar informanterna som de tror att det ska vara i 

kyrkan. ”De äldre” ses som en grupp vilka sätter agendan utifrån sina traditioner och kan tänkas 

vara skeptiska till nya initiativ från de yngre. Det framkommer exempelvis genom följande 

citat: ”dom är kunniga och kan rutinerna” och ”dom är så vana, det är den här personen som 
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gör det här.” I en av grupperna beskrivs församlingsklimatet som öppet och det finns en kultur 

som gör att man får vara den man är och allas idéer tas på allvar. Ändå beskriver informanterna 

hur de funderar över vad ”de äldre” tycker och tänker: 

 

…på nåt sätt är det ju båda två samtidigt, det är en väldigt öppen atmosfär o jag tror inte att 

nån skulle ta illa upp om man ställde sig upp eller om man spela lite högre eller att dom skulle 

anmärka på det. Men det är nånting man gör ändå av hänsyn eller nåt sånt. 

 

I två av grupperna finns en tydlig åldersindelning i församlingen. Följande utryck 

exemplifierar det: ”dom gamla har alltid gjort på sitt sätt o vi gör på vårat sätt.” I grupp två 

diskuteras hur det går att bryta det mönstret. Slutsatsen blir att det inte är helt enkelt då ingen 

åldersgrupp bjuder in de andra till sina aktiviteter. 

Att medverka i gudstjänsterna är också något som diskuteras. De unga bör få uppleva att det 

är deras kyrka menar en informant. Det uttrycks dock viss tveksamhet kring medverkan i 

gudstjänsten. Det handlar om en rädsla att göra fel i en obekväm atmosfär till skillnad från i 

ungdomsgudstjänstens sammanhang. Det ges även uttryck för en osäkerhet inför den egna 

kunskapen och en fråga om huruvida de äldre litar till de yngre och känner deras talanger. 

 

Praktiska hinder 

Några praktiska aspekter som motverkar känslan av delaktighet framkom i grupp två. Flera 

informanter menar att kommunikationen och introduktionen i serveringsgrupperna skulle kunna 

förbättras. Samtidigt utrycks också: ”man försöker göra så gott man kan för att servera ett gott 

fika till församlingen”. Ytterligare en praktisk faktor som motverkar upplevelsen av en 

gemensam tillhörighet handlar om att äldre och yngre sitter separerade från varandra i 

gudstjänstrummet. En informant har velat förändra denna struktur men vågar inte i rädsla att 

”trampa någon på tårna”.  

 

4.3 Skillnader bland informanterna beroende på religiös bakgrund 

Studiens tredje frågeställning lyder: ”Hur gestaltas eventuella skillnader bland informanterna 

beroende på religiös bakgrund?”. Några uppenbara skillnader i upplevelserna mellan 

informanter med olika religiös bakgrund framträder inte i intervjumaterialet. Det finns dock två 

informanter från olika grupper som hänvisar till sina hemländers traditioner som ett föredöme. 

Följande citat är ett exempel på det: ”Ibland i mitt hemland, ungdomar dom ska bli någon som 

pratar, som präst”. Det står i kontrast till att denne informant och andra i gruppen upplever att 
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de inte får utrymme att medverka i den aktuella församlingens gudstjänster. Den andra 

informanten menar att i hennes hemland används kyrkan till sitt ursprungliga syfte, bön. Medan 

man i Sverige använder kyrkan till ”någonting annat konstigt”  

  



28 

 

Kapitel 5 - Analys 

I följande kapitel analyseras studiens resultat utifrån de teorier som presenterades i kapitel två. 

Först behandlas individens förhållande till strukturen. Därefter görs en kort analys av hur 

informanterna förhåller sig till den struktur de egentligen skulle vilja förändra. Sedan diskuteras 

den identitet som informanterna skapar i församlingen utifrån rådande strukturer. Till sist 

redogörs för informanternas vilja att välja en struktur som främjar delaktighet. Dessa fyra 

rubriker mynnar sedan ut i studiens slutsatser. 

 

5.1 Individens förhållande till strukturen – ett ”både och” 

Det tycks bland informanter finnas en upplevelse av ett ”både och” i förhållande till den rådande 

strukturen i församlingarna. Å ena sidan känner de sig som handlingskraftig aktörer i en öppen 

atmosfär. Samtidigt som de å andra sidan tycks vara hindrade av en struktur som motverkar 

delaktighet. Det gör att tilltron till att kunna förändra det som Giddens enligt Furseth och 

Repstad (2005:91–94) kallar för gemensamt tolkningsschema varierar bland informanterna och 

från situation till situation. I vissa situationer och hos vissa informanter blir det tydligt att de 

har idéer för hur de kan förändra de befintliga gemensamma tolkningsschemana. Det blir 

särskilt tydligt under rubrikerna ”frekvent deltagande och eget engagemang” samt ”den egna 

viljan eller det egna bidraget”. Där framkommer upplevelsen av att den enskilda individen har 

något att bidra med, vilket är förknippat med positiva känslor som bidrar till delaktighet. I grupp 

två förs diskussioner kring hur musikgrupperna, åldersgrupperingarna och serveringsgrupperna 

skulle gå att förändra. I de andra grupperna framkommer inte lika många exempel på idéer till 

förändring och utveckling av befintliga strukturer. Grupp två är också den enda grupp där alla 

har någon form av ledarroll i församlingens verksamhet. Det är därför ett rimligt antagande att 

den gruppen i störst utsträckning upplever att de fått tillgång till församlingens resurser och 

därigenom har möjlighet att påverka. 

Det visar sig också hos flera informanter att delaktighet är ett gemensamt ansvar, alla är 

kapabla att hälsa på nya gudstjänstbesökare. Ett gemensamt ansvar för rådande strukturer 

uttrycker också den informant som menar att det går att tala med församlingsledningen och be 

dem förklara sitt agerande. Det kan alltså sägas bli tydligt att dessa informanter trots den givna 

befintliga strukturen ser sig som kapabla aktörer.  

Andra informanter eller samma informanter i andra situationer har däremot i mindre 

utsträckning tilltro till sin förmåga att förändra den givna strukturen. Det blir påtagligt i 

resonemanget om den egna viljan. Vissa av informanterna vill lägga ansvaret för upplevelsen 
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av delaktighet på strukturen, den svenska kulturen, gudstjänstens tidpunkt eller 

gängmentaliteten, och inte på den enskilde individen. Det finns också en informant som 

uppvisar en försiktighet att berätta sina åsikter om församlingens verksamhet för ledarskapet. 

Vederbörande anser sig alltså inte ha möjlighet att agera då denne inte har samma åsikt som 

majoriteten av församlingen, den rådande strukturen. I samma grupp finns dock en annan 

informant som verkar se sig själv som kapabel att fråga ledningen varför de agerar som de gör. 

Därmed kan inte den enes försiktighet inför ledarskapet anses bero på generella upplevelser av 

den aktuella församlingens struktur. De olika åsikterna är snarare ett utryck för enskilda 

människors olika upplevelser av de gemensamma tolkningsschemats regler. 

Det faktum att ordet ”vi” och ”dom” används och hur det används tyder också på att 

informanterna inte alltid räknar sig själva som en del av församlingens struktur. Citatet under 

rubriken ”vi” och ”dom” är ett tydligt exempel på det. Om informanten fullt ut hade inkluderat 

sig själv i församlingens gemenskap skulle vederbörande snarare ha sagt: ”skulle någon känna 

sig utanför skulle vi inte göra det med flit…”. Istället säger informanten: ”skulle jag någon gång 

känna mig utanför skulle dom inte göra det med flit…” Även följande citat utgör ett liknande 

exempel: ”dom gamla har alltid gjort på sitt sätt o vi gör på vårat sätt.” Det kan förklara varför 

det verkar som informanterna inte alltid tycks uppleva sig ha möjlighet att enligt Giddens (I 

Furseth och Repstad, 2005:91–94) modell skapa nya tolkningsscheman och förändra 

församlingens gemensamma struktur. 

 Enligt Laves och Wengers (1991:31, 35–37, 47, 53, 55) teori kan inte informanterna anses 

ha blivit fullt ut placerade i den praktiska gemenskapens sociala värld. Det verkar alltså inte 

som att informanterna får tillräckligt stor tillgång till gemenskapens resurser för att växa i 

deltagande genom att röra sig från periferin mot centrum. Det motverkar ett lärande där hela 

gruppen förändras och utvecklas. Istället verkar de aktuella informanterna se sig själva som 

unga lärlingar, vilka ska lära av ”dom” eller ”de äldre” som vet hur det fungerar i kyrkan. Det 

kan tolkas som att det finns en grupp som sätter agendan i församlingen. Något som blir tydligt 

hos de informanter som tvivlar på sin egen kunskap i förhållande till gudstjänstmedverkan och 

på huruvida de har de äldres förtroende. Det tyder på att dessa informanter inte har blivit fullt 

ut placerade i församlingens sociala värld med kontroll över dess resurser. Många av 

informanterna kan dock sägas ha fått resurser i andra av församlingens sammanhang som inte 

är relaterade till en åldersblandad gemenskap. I den åldersblandade församlingsgemenskapen 

verkar de emellertid inte ha fått tillräckligt med utrymme att kunna röra sig från periferin mot 

centrum. Det verkar till exempel skapa känslor av otrygghet. Det blir tydligt i diskussionen om 

att i gudstjänstsammanhang göra fel i en otrygg atmosfär. Ytterligare en informant nämnde att 
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han inte kände sig riktigt bekväm som tonårsledare än eftersom han var ny. Om dessa 

informanter istället hade placerats i församlingens sociala värld med full tillgång till 

gemenskapens resurser hade de förmodligen känt sig mer bekväma. 

 

5.2 Den struktur som hanteras 

En genomgående upplevelse hos informanterna verkar vara att det finns en struktur som de 

försöker hantera, men egentligen skulle vilja förändra. Det kommer fram genom att flera 

informanter uttrycker att det ska vara på ett visst sätt i kyrkan. I olika sammanhang sker en 

anpassning till ”de äldre” trots att de befintliga strukturerna verkar upplevas ganska diffusa. Att 

en anpassning ändå görs kan sägas tyda på att informanterna är en del av den upplevda 

strukturen vare sig de vill eller inte. De verkar i någon mån vara rädda att förändra den och tar 

därför hänsyn till den eller gör det bästa av den. Det märks speciellt hos de informanter som 

mer eller mindre försvarar den befintliga strukturen genom uttalanden som ”dom är kunniga 

och kan rutinerna” och ” dom är så vana, det är den här personen som gör det här.” 

Det kan tolkas som att dessa informanter förhåller sig till integration i förhållande till ”dom” 

eller ”de äldre” utifrån ordningens problem enligt Beckmans (2011:33–37) teori. Det finns inget 

som tyder på att det i informanternas församlingar görs ett aktivt arbete för att motverka 

anpassningens problem genom att skapa en social enhet med gemensamma värderingar och 

förhållningssätt. Avsaknaden av ett sådant arbete kan ses som att informanterna istället aktivt 

arbetar för att bevara församlingens stabilitet och motverka ordningens problem genom att 

förhindra konflikter. 

 

5.3 Identitet 

Den identitet som en del av informanterna ger uttryck för, som förändringsbenägna aktiva 

församlingsmedlemmar, verkar ibland motarbetas genom upplevelsen av ”dom” eller ”de 

äldre”. Det tycks förhindra och skapa svårigheter i identitetsskapandet likt Giddens (Furseth 

och Repstad, 2005:91–94) resonemang om identitetsarbete. Informanterna tvingas skapa en 

identitet utifrån de resurser som finns att tillgå. Informanternas handlande hänger därför inte 

alltid ihop med den identitet de skulle vilja skapa. Det blir exempelvis tydligt hos den informant 

som skulle velat förändra strukturen kring placeringen i kyrksalen. 

Identitetskonflikten verkar lösas genom att forma parallella strukturer bestående av kompisar 

i sin egen ålder. Det tycks vara ett sätt för informanterna att kunna förbise att de inte alltid kan 

påverka den åldersblandade strukturen som de skulle vilja. Det kan också förklara varför 
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informanterna i en av grupperna upplevde att man inte inbjuder varandra till de åldersindelade 

aktiviteterna. Att ha separerade åldersstrukturer kan vara ett sätt för alla åldrar att hantera den 

åldersblandade gemenskapen. 

En del av informanterna verkar som redan nämnts identifiera sig som unga lärlingar. De kan 

tolkas i enlighet med Ahmadis (2000:163–176) och Giddens (I Furseth och Repstad, 2005:91–

94) modell för hur identitet skapas. Det kan ses som att ”dom” eller ”de äldre” sänder ut signaler 

som gör att de yngre informanterna formar en identitet som unga lärlingar istället för kapabla 

aktörer med tillgång till gemenskapens resurser. Det kan också vara så att vissa informanter inte 

vill skapa sin identitet enligt den givna struktur som ”dom” eller ”de äldre” står för. Det blir 

tydligt hos de informanter som jämför den svenska församlingskontexten med församlingen i 

sitt hemland. Det kan sägas att de lever med en parallell drömstruktur som de föredrar framför 

den församlingsstruktur de lever i just nu.  

 

5.4 Att välja en struktur som främjar delaktighet 

Alla informanter i den här studien kan anses ha valt att skapa sin identitet i förhållande till 

församlingen och inte mot den. De har valt att lägga av sin tid i kyrkan. Det finns således en 

vilja hos informanterna att känna sig delaktiga i församlingen. Det kan förklara varför de 

parerar, hanterar och försvarar de rådande strukturerna. Det gör att när de beskriver sin 

upplevelse av församlingen lyfter de gärna fram de handlingar som får dem att känna sig 

hemma. Det kommer särskilt till uttryck i att alla grupper spontant uppger att de känner sig 

hemma i församlingen. De blir sedda, ger av sitt eget engagemang och det finns ett gemensamt 

mål som samlar alla åldrar. Det är därför tydligt att informanterna formar sin 

församlingsidentitet främst utifrån de faktorer som främjar delaktighet. Ett tydligt exempel på 

det är den informant som gör så gott den kan för att servera ett gott fika till församlingen, trots 

de upplevda bristerna kring kyrkkaffet. 

 

5.5 Slutsatser 

Den här studiens första frågeställning: ”Upplever församlingsaktiva unga vuxna, med olika 

etnisk och religiös bakgrund i åldern 16 till 26 år, delaktighet i sina församlingsgemenskaper?” 

kan genom svaret på studiens andra frågeställning anses besvarad. Svaret på den andra 

frågeställningen: ”Vilka faktorer främjar respektive motverkar delaktighet enligt informanterna 

och på vilket sätt?” utgörs av nio faktorer. Dessa är följande: att bli sedd, att känna människor 
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i sin egen ålder, frekvent deltagande och eget engagemang, den egna viljan och det egna 

bidraget, att ha något att samlas kring, ledarskapet, vi och dom, ålder samt praktiska hinder.  

Sammanfattningsvis är det svårt att säga om de studerade unga vuxnas delaktighet i 

församlingsgemenskapen är en självklarhet eller ett hänsynstagande gentemot den rådande 

strukturen. Det leder till slutsatsen är att det inte går att svara på den frågan. Det blir tydligt att 

det finns ett både och, två parallella strukturer. Å ena sidan en öppen, välkomnande struktur 

som informanterna har valt. Den gör att de känner sig delaktiga och kan agera som aktiva 

handlingskraftiga aktörer. Å andra sidan en svårföränderlig struktur som motverkar delaktighet 

och som ”de ” eller ”de äldre” verkar förfoga över. I den strukturen sker inte ett gemensamt 

lärande då informanterna inte fullt ut kan anses ha blivit placerade i församlingens sociala värld 

med tillgång till gruppens resurser. En rimlig slutsats är därför att upplevelsen av delaktighet 

bland informanterna förutsätter att de tillskriv ett legitimt perifert deltagande. Istället tycks de 

unga informanterna lära sig att infogas i en befintlig struktur som de har att förhålla sig till. Det 

görs genom att motverka konflikter och genom att skapa parallellstrukturer eller 

drömstrukturer. Dessa drömstrukturer hämtade från några av informanternas hemländer 

föredras av dessa framför den svenska församlingens struktur. Det går dock inte utifrån denna 

studie att dra några djupgående slutsatser kring skillnader i upplevelsen av delaktighet beroende 

på religiös bakgrund. Studiens tredje frågeställning: ”Hur gestaltas eventuella skillnader bland 

informanterna beroende på religiös bakgrund?” kan därmed anses obesvarad. 
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Kapitel 6 - Diskussion 

I det här kapitlet görs en diskussion av studiens teori, metod och empiri. De valda teoriernas 

funktion diskuteras och metoden utvärderas och ventileras. Slutligen jämförs studiens resultat 

med tidigare forskning. Det mynnar ut i en avslutande reflektion kring den här studiens bidrag 

samt idéer till vidare forskning.  

 

6.1 Teoretisk diskussion 

Enligt Ahrne och Svensson (2010:210–216) har forskarens teoretiska utgångspunkter betydelse 

för vilka slutsatser som dras av det empiriska materialet. De aktuella teorierna i den här studien 

kan anses ha skapat möjlighet att förstå individens plats i strukturen. Det som dock kan anses 

problematiskt med de valda teorierna är att de inte gett en djupare förståelse kring individen 

och strukturen var för sig. För att bättre förstå detta skulle exempelvis organisationsteorier eller 

socialiseringsteorier kunnat användas. De valda teorierna har inte heller gett en teologisk 

förståelse av församlingen. Det hade ecklesiologiska teorier kunnat bidra med.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion kring den metod som använts i studien. Först presenteras 

ett utvärderande resonemang kring metodens för- och nackdelar. Sedan diskuteras studiens 

validitet, generaliserbarhet och reliabilitet. Till sist framförs några viktiga etiska övervägande 

som gjorts under genomförandet av studien. 

 

Fördelar och nackdelar med metoden 

Fokusgruppen som metod bygger enligt Ahrne och Svensson (2015:82f) på 

socialkonstruktionismen där interaktionen mellan människor anses skapa en djupare förståelse 

av världen. Valet av metod i den här studien har därmed bidragit till en bred förståelse för 

respondenternas upplevelser. Då dessa formuleras och förstås på ett djupare plan i interaktionen 

mellan deltagarna. Metodvalet bidrog även till ett kvantitativt större antal informanter än vad 

som hade varit möjligt vid enskilda intervjuer. Sådana intervjuer hade dock bidragit till ett 

mindre spretigt material och det hade varit lättare att ställa individuella följdfrågor. Den typen 

av individuella frågor hade kunnat vara särskilt gynnsamma för att fördjupa förståelsen för 

studiens tredje frågeställning.  

Ytterligare en aspekt som rör metodvalet handlar om hur informanterna fick information 

kring intervjuernas genomförande. Det kan tänkas utgöra en nackdel att kontakten med 
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intervjupersonerna skedde via en kontaktperson. Det kan ha påverkat informanternas 

deltagande i intervjuerna i någon riktning.  

Urvalet av informanter går också att diskutera i förhållande till den här studiens resultat. Ett 

rimligt antagande är att resultatet har påverkats av vilka informanter som deltog i studien. Det 

hade troligen blivit ett annat resultat om informanterna endast varit utlandsfödda eller födda i 

Sverige eller om ett annat åldersspann hade valts.   

Valet av inspelningsmetod under intervjuerna är något som också kan sägas påverka resultat 

och analys. I den här studien gjordes röstinspelningar av intervjuerna. Alternativet hade varit 

att göra videoinspelningar. Det valdes bort framförallt på grund av etiska skäl. Informanterna 

hade kunnat uppleva videoinspelning som övervakande. Videoinspelningar hade dock bidragit 

till att lättare kunna identifiera vem som sa vad och urskilja nyanser och maktstrukturer i 

samtalet. 

 

Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet   

Forskaren inom samhällsvetenskaplig forskning kan enligt Ahrne och Svensson (2015:15,19f) 

beskrivas som en producent av data snarare än en insamlare av data. Forskaren är själv med och 

påverkar den data som samlas in. I ett intervjumaterial hämtat från fokusgrupper finns det 

dessutom gruppdynamiska faktorer som påverkar validiteten enligt Wibeck (2010:144). Det 

handlar om huruvida informanterna har vågat säga det dom skulle vilja säga utan att påverkas 

av exempelvis grupptryck, dominans eller rädsla. Moderatorn är också med och påverkar 

grupprocesserna.  

 I två av studiens fokusgrupper var det några informanter som pratade mer än de andra. I 

grupp ett var det två deltagare som dominerade samtalet. Något som tyder på låg validitet. I 

samma grupp fanns också en känsla av att deltagarna inte förstod ämnets relevans. Även i grupp 

tre fanns liknande tendenser och det var svårt att få samtalet att flyta. Deltagarna väntade på 

frågor från moderatorn. Det innebar att moderatorn till stor del styrde samtalets innehåll. I båda 

dessa grupper går det att fråga sig huruvida moderatorn lyckades introducera ämnet och skapa 

engagemang för detsamma. Något som enligt Wibeck (2010:83–88) har stor betydelse för hur 

utfallet av en fokusgrupp blir. I inledningen av samtalet läggs grunden för om deltagarna ska 

känna sig trygga att tala fritt kring ämnet. I de aktuella grupperna blev sättet att presentera 

samtalsämnet något olika från grupp till grupp eftersom stimulusmaterialet bestod av en muntlig 

berättelse. Det kan tänkas ha påverkat de olika gruppernas förståelse av ämnet. 

Förväntan på moderatorn påverkar också validiteten (Wibeck, 2010:83–88). I både grupp ett 

och grupp tre verkade deltagarna förvänta sig att moderatorn skulle ställa frågor. Det kan bero 
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på faktorer såsom mognad, ålder samt graden av respekt för auktoriteter. Det kan också vara 

kopplat till en otydlighet kring huruvida intervjun var strukturerad eller ostrukturerad då en 

blandning av dessa två metoder användes.  

Ytterligare en faktor som har betydelse för hur samtalet i gruppen fortlöper handlar om hur 

väl gruppmedlemmarna känner varandra innan fokusgruppen. I de grupper där några deltagare 

kände varandra bättre tenderade vissa individer att bli uteslutna ur diskussionen i likhet med 

vad Ahrne och Svensson (2015:87) menar. Medan i den grupp där alla kände varandra ungefär 

lika bra, grupp två, fick alla komma till tals ungefär lika mycket och samtalet flöt fram och 

tillbaka utan moderatorns hjälp. Det framkom också från flera informanter i den gruppen att 

fokusgruppen blev ett forum där de vågade prata om de aktuella frågorna, vilket inte alltid är 

naturligt i andra sammanhang. Det är därför en rimlig slutsats att trovärdigheten, validiteten, är 

relativt hög i grupp två. Det är också från den gruppen som en stor del av det empiriska 

materialet är hämtat.  

Vad gäller generaliserbarheten i en kvalitativ studie måste det göras med stor försiktighet 

(Ahrne och Svensson, 2015:27). En fokusgrupp är dessutom speciell då tankar och idéer prövas 

mot varandra i gruppen (Wibeck, 2010:146). Det gör att det är svårare att generalisera data från 

en sådan intervju och säga att det som ska studeras faktiskt har studerats. Det gör att den empiri 

som ligger till grund för denna studie inte kan sägas vara generell för exempelvis alla unga 

vuxna inom Equmeniakyrkan. Det empiriska materialet är istället de aktuella informanternas 

subjektiva upplevelser hämtade från ett visst specifikt tillfälle. Det gör också reliabiliteten 

osäkrare. Det är inte helt säkert att en annan forskare skulle komma fram till liknande resultat. 

Enligt Wibeck (2010:143) blir dock reliabiliteten högre om samma moderator genomför alla 

fokusgrupper i en studie. Det kan sägas höja reliabiliteten i den aktuella studien.  

 

Etiska reflektioner 

Etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i den här typen av kvalitativ studie är att ge 

informanterna information samt behandla uppgifterna konfidentiellt (Ahrne och Svensson, 

2015:92). Detta har beaktats i den här studien genom att informanterna innan intervjun fick 

information om studiens syfte av en utsedd kontaktperson. Att en kontaktperson som 

informanterna kände skötte kontakten inför intervjun kan dock ha gjort det svårare för dem att 

tacka nej än om moderatorn själv skulle skött kontakten. De kan tänkas ha svarat ja för att vara 

lojala. I det här fallet bedömdes dock de praktiska fördelarna med en kontaktperson ha högre 

prioritet än den etiska aspekten. Det gör också att informanternas anonymitet påverkas såtillvida 
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att fler personer än studiens författare känner till informanterna. Dessa personer vet dock inte 

vilka uttalanden som hör till vilken informant. 

Innan intervjusamtalet började informerades deltagarna muntligt av studiens författare, 

tillika moderator i fokusgrupperna, om att uppgifterna kommer att anonymiseras och raderas 

efter att studien är färdigställd. Att uppgifterna har anonymiserats innebär att inga namn, varken 

på orter eller personer, används i denna rapport. För att ytterligare minimera risken att kunna 

identifiera informanterna presenteras inte heller vilka länder deltagarna i varje enskild grupp 

kommer från. 

 

6.3 Resultatdiskussion 

Nedan jämförs den här studien med den tidigare forskning som presenterats i kapitel ett. Till att 

börja med går det att se liknande tendenser i den här studien som de vilka Stoor (2002:271ff) 

lyfter fram. Det handlar om att behöva inrätta sig i en viss religiös tradition för att få vara med 

i församlingen, vilket Stoor (2002:271ff) ställer i motsats mot dialog. I den studie Stoor 

(2002:271ff) har gjort handlar det dock om en exklusivistisk hållning utifrån att behöva passa 

in i en viss kulturell religiös tradition. I den aktuella studien verkar det exklusivistiska 

förhållningssättet istället handla mer om tradition kopplat till generationsskillnader. Dessa 

aspekter tycks motverka ett dialogiskt förhållningssätt. De unga informanterna upplever till viss 

del att de behöver anamma en redan befintlig struktur. Det gör att det kan tänkas att forum för 

dialog saknas i dessa församlingar. Den här studiens resultat pekar dock på en vilja till ett 

dialogiskt förhållningssätt. Det märks genom viljan till att skapa sin identitet i förhållande till 

församlingen snarare än mot den.  

I likhet med Sjödins (2011:162–175, 176f, 190–194) studie framkommer i den här studien 

att det finns en allmän trevlighetskultur i församlingarna. Det visar sig också att tron som en 

central del av gemenskapen, att ha något att samlas kring, är viktigt för upplevelsen av 

delaktighet i båda studierna. Problemen som blir tydliga i Sjödins (2011:177f, 184, 187f) studie 

går även att se i den aktuella studien men de är av en något annan karaktär. I den aktuella studien 

handlar det inte som bland Sjödins informanter om att överbrygga etniska och sociala 

skillnader. Det är istället frågan om skillnad i generation och tradition. I det fallet verkar de 

unga informanterna utgöra en grupp oavsett etnisk eller social bakgrund. En grupp som står i 

kontrast till ”dom” eller ”de äldre”. Här är det inte främst en fråga om att det finns en reserverad 

inställning till en svenskspråkig församling utan snarare till en äldre församling som står för 

vissa traditioner. 
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I relation till Gustavssons (2016:2011f) studie blir det även i den här studien märkbart att 

informell och formell tillhörighet har betydelse för upplevelsen av delaktighet. Det finns 

tendenser som tyder på att informanterna i den aktuella studien inte känner sig fullständigt 

socialt accepterade, informellt tillhöriga, i gudstjänstsammanhang. Det blir dock inte så tydligt 

som i Gustavssons (2016:212f, 215) studie att informanterna skapar sin identitet i motsats till 

en annan grupp. I den aktuella studien finns mer av ett hänsynstagande i förhållande till den 

rådande strukturen än vad som framkommer i Gustavssons (2016:212f, 215) studie. Där tar 

kördeltagarna avstånd till traditionella artefakter. Skillnaden kan bero på att informanterna i 

denna studie frivilligt valt att gå till gudstjänsten medan kördeltagarna i Gustavssons studie gör 

det som en del inom ramen för kören. 

Vikten av att välja sin religiositet och religiösa gemenskap är också något som framkommer 

hos Lövheim (2012:91, 93–106). Likt Lövheims slutsatser verkar informanterna i den aktuella 

studien uppleva att de valt att tillhöra en religiös gemenskap, oavsett om de är födda in i den 

eller inte. Det verkar göra att informanterna hellre hanterar strukturer som motverkar känslan 

av delaktighet än tar avstånd till dem. 

Gemensamt både för Gustavssons (2016:219–222) studie och den här studiens resultat 

verkar vara vikten av en gemensamt definierad aktivitet samt en horisontell interaktion mellan 

gudstjänstdeltagarna. I båda studierna blir det tydligt att det ibland är den horisontella 

interaktionen som saknas för att full delaktighet ska uppstå. Det beror på en maktstruktur, där 

det är någon annan som sätter agendan för hur informanterna bör agera. Trygghet, att bli sedd 

i gemenskapen, är också något som är viktigt för upplevelsen av delaktighet både för 

informanterna i denna studie och i Gustavsson (2016:216f) studie. Skillnaden är dock att i 

Gustavssons studie verkar delaktighet leda till trygghet medan i den aktuella studien verkar 

trygghet vara en förutsättning för delaktighet.  

Något som också berör frågan om delaktighet är huruvida individen upplever att det finns 

möjlighet till att förändra och ifrågasätta. I Equmenias enkätundersökning sammanställd av 

Elenäs, Jonsson, Lidskog och Olsson (2015) framkommer att ungefär hälften av informanterna 

upplever att det endast är i de mindre sammanhangen som de har möjlighet att ifrågasätta sådant 

som händer i kyrkan. Det kan sägas vara ett resultat som ligger i linje med den här studiens 

slutsatser. Det tycks som att även den här studiens informanter behöver de mindre 

sammanhanget, de parallella strukturerna, för att känna sig bekväma att påverka och ifrågasätta. 

I båda studierna framkommer också att det finns sådana mindre sammanhang, exempelvis 

styrelse och ledargrupper. Att det inte skulle finnas möjlighet till förändring, vilket 

framkommer i enkätundersökningen, är inget som blir uppenbart i denna studie. Den här 
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studiens resultat visar snarare att det finns en vilja till förändring även om den kan vara svår att 

få till. 

Den här studien visar inte på några direkta skillnader i upplevelser av delaktighet beroende 

på religiös bakgrund. Det kan tolkas i enlighet med de slutsatser som Cetrez (2012:215–237) 

drar. Författaren menar att det är onödigt att lägga fokus på skillnader mellan ungdomsgrupper 

beroende på etnicitet. Eftersom det då är lätt att missa den socialisering som sker när två kulturer 

möts. Resultatet från den här studien tyder inte på att det råder fokus på skillnader i förhållande 

till etnisk och religiös bakgrund. Unga vuxna från olika kulturer verkar istället ha mötts i högre 

utsträckning än vad olika åldersgrupper i församlingarna gjort.  

 

6.4 Avslutande reflektion 

Svaret på den första och andra forskningsfrågan visar att den här studien bidrar med kunskap 

om församlingsaktiva unga vuxnas upplevelser av delaktighet i tre olika församlingskontexter. 

I förhållande till tidigare forskning medverkar den här studien till att belysa hur 

församlingsaktiva unga vuxna oavsett etnisk eller religiös bakgrund utgör en grupp, vilka på 

olika sätt upplever sig i kontrast till ”dom” eller ”de äldre”. De är en grupp som valt den 

religiösa gemenskapen och således inte tar avstånd till de strukturer som de egentligen skulle 

vilja förändra. Här finns också en vilja till ett dialogiskt förhållningssätt, trots upplevelsen att 

det är någon annan som sätter agendan i församlingsgemenskapen. Till skillnad från tidigare 

forskning blir det också tydligt att delaktighet inte alltid skapar trygghet, utan att trygghet i 

bemärkelsen att bli sedd snarare kan utgöra förutsättning för delaktighet. 

Efter att föreliggande studie var färdigställd upptäcktes en bok av Maria Zackariasson 

(2016), ”Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia”. Den sena 

upptäckten gjorde att möjliga jämförelser med ytterligare forskning rörande det aktuella 

samfundet uteblev. Zakariassons bok berör dock ungdomsförbundet och inte församlingarna 

inom samfundet. Det hade ändå kunnat utgöra ett relevant jämförelsematerial om det upptäckts 

tidigare. 

Den här studien bidrar med viktig kunskap för såväl Equmeniakyrkans församlingar som 

församlingar i andra kristna samfund i Sverige. Även om resultatet inte är generaliserbart ger 

det en betydelsefull tankeställare kring hur unga vuxna fullt ut kan bli en del av församlingens 

sociala värld. Ett rimligt antagande utifrån den här studiens resultat är att församlingsledare och 

vana församlingsmedlemmar i större utsträckning bör ge unga vuxna ansvar i församlingen. 

Det kan sägas ge dem möjlighet att växa i deltagande från periferin mot centrum. 
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Inför kommande studier skulle det vara av intresse att studera den grupp av unga vuxna som 

har lämnat församlingen eller aldrig blivit aktiv i kyrkans verksamhet. Syftet med en sådan 

studie kan vara att undersöka vad det är som gör att kyrkans verksamhet inte har attraherat dem. 

Utifrån den här studien skulle det vara relevant att studera deras upplevelse av trygghet, att bli 

sedd i kyrkan. Det skulle också vara av intresse att undersöka något äldre församlingsaktiva 

informanter med olika etnisk och religiös bakgrund. För att tydligare kunna besvara den här 

studiens tredje frågeställning skulle det också vara fördelaktigt att genomföra en studie som 

bygger på individuella intervjuer. Ytterligare en möjlighet för vidare forskning är att kombinera 

en kvalitativ intervjustudie med en exegetisk studie. I den exegetiska delen skulle i så fall det 

teologiska materialet kring de första församlingarna studeras. Då blir det också möjligt att 

jämföra det exegetiska materialet med de kvalitativa intervjuerna. 
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Bilaga 1 

 

Fokusgruppssamtal – Studieprotokoll  

Syfte 

Syftet med fokusgruppssamtalen är att förstå hur församlingsaktiva unga vuxna, i åldern 16 till 

26 år med olika etnisk och religiös bakgrund, upplever faktorer som främjar respektive 

motverkar delaktighet i sina församlingskontexter. 

 

Nyckeldiskussionsfrågor 

Fundera över vilken eller vilka av församlingens olika aktiviteter som är viktiga för att du ska 

känna dig delaktig/hemma i den här församlingen. Välj bland de aktiviteter som finns i din 

församling och placera ut dem i relation till dig själv med hjälp av cirklar. Rita dig själv som 

en cirkel i mitten och placera de aktiviteter som gör att du känner dig hemma i församlingen 

nära dig. De aktiviteter som skapar mindre delaktighet placerar du längre bort från din cirkel 

och de som gör att du känner dig utestängd/exkluderad längst bort från dig själv. Ta endast med 

de aktiviteter som är viktiga för dig.   

 

Berätta för varandra om den aktivitet ni har satt närmast er själva och den aktivitet ni har satt 

längst bort från er själva och beskriv hur ni tänkte när ni satte dem där. 

 

Vad har dom här aktiviteterna gemensamt som gör att ni känner er hemma? Vad är det som 

skapar känslor av delaktighet/tillhörighet och på vilket sätt får det er att känna er som en del av 

gemenskapen? 

 

Har ni någon gång känt er utestängda ur den här församlingen? Hur, på vilket sätt? Vad var det 

som skapade den känslan och hur upplevde ni det? 

 

Sammanfattning, har jag uppfattat samtalet rätt?  

Studiens syfte är att undersöka vad det är som gör att ni känner er hemma eller inte hemma i 

församlingen. Är det något vi har missat, är det någon som vill tillägga något? 
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Fördjupande frågor om tidsutrymme finns: 

Hur hjälper ni varandra att känna er hemma i församlingen? 

Hur hjälper andra er att känna er hemma i församlingen? 

 

Fokusgruppsamansättning 

Inkludering: I studien ingår endast unga vuxna i åldern 16–26 år som är aktivt deltagande i en 

specifik församling. Rekrytering av deltagarna sker genom kontakt med regionala kyrkoledare 

och andra pastorer inom Equmeniakyrkan. Dessa bedöms ha kontakt med församlingar och 

unga vuxna som kan vara lämpliga deltagare i studien.   

Homogenitet: Deltagarna i studien har gemensamt att de är i ungefär liknande ålder och 

kommer från samma församling samt är aktivt deltagande i församlingens verksamhet. 

Heterogenitet: Studiens deltagare har olika etnisk och religiös bakgrund och har bott i Sverige 

olika länge. Målet är också att det ska finnas en spridning i kön bland deltagarna.  

Antal grupper: 3 fokusgrupper genomförs inom tiden av två till tre veckor.  

Antal deltagare per grupp och gruppsessionens längd: Tanken är att varje grupp ska bestå av 

5–7 deltagare. Målsättningen är att rekrytera minst sex deltagare per grupp för att undvika 

alltför små grupper vid eventuellt bortfall. Varje enskild grupp träffas en gång och tidsåtgången 

för varje tillfälle är cirka en och en halv timma.  

 

Gruppledare 

Gruppledaren och tillika studiens författare, som vägleder diskussionen, är en kvinnlig 

teologstudent med erfarenhet från mångkulturella gemenskaper. 

 

Genomförande 

Individuell kontakt: Inom ramen för denna studie sker ingen personlig kontakt med varje 

deltagare innan gruppmötet. För att skapa en första kontakt med deltagarna ges istället relativt 

stort utrymme till en ”isbrytande” fråga under intervjun. 

”Bryta isen” -fråga: Gruppsamtalet startar med att varje deltagare kort får svara på en 

inledande avslappnande fråga genom att berätta om hur informanten hamnade i den aktuella 

församlingen. Frågan syftar till att skapa en positiv atmosfär i rummet samt att öppna upp 

samtalet och väcka deltagarnas intresse för varandras ingång i samtalet.  

Plats för fokusgruppen: Fokusgruppen kommer mötas i den aktuella församlingens lokaler.  
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Handhavande av materialet efter gruppsamtalet: Samtalet kommer spelas in på band, 

materialet kommer sedan att transkriberas och anonymiseras. De transkriberade dokumentet 

samt inspelningen förstörs efter att uppsatsen är färdigställd. 
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Information till kontaktpersoner för att hitta deltagare till examensarbete 

Hej! 

Jag studerar till pastor inom Equmeniakyrkan på Teologiska högskolan, Stockholm. Under 

våren ska jag skriva min kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att handla om hur 

församlingsaktiva unga vuxna, i åldern 16 till 26 år med olika etnisk, religiös och kulturell 

bakgrund, upplever inkluderande och exkluderande faktorer i sina församlingar. 

 

Mitt intresse har sin grund i att jag sedan hösten 2014 parallellt med mina pastorsstudier arbetat 

i Finspångs missionsförsamling som är en relativt mångkulturell församling. Där har mitt 

intresse för detta ämne väckts. 

 

För att kunna undersöka ungdomars upplevelser har jag valt ett kvalitativt tillvägagångssätt 

genom fokusgruppssamtal. Tanken är att en grupp ska bestå av 5–7 personer och att deltagarna 

i gruppen ska vara i ungefär liknande ålder, 16–26 år, och komma från samma församling. Nu 

behöver jag din hjälp att hitta deltagare till dessa samtal. Jag är därför mycket tacksam om du 

kan hjälpa mig att hitta en kontaktperson i någon av församlingarna i din region som har 

kännedom om potentiella medverkande. 

 

Deltagarna ska vara aktivt deltagande i församlingens verksamhet, vilket kan innebära alltifrån 

att gå på gudstjänst regelbundet till att vara scoutledare eller styrelseledamot. De bör ha olika 

etnisk, religiös och kulturell bakgrund och får gärna ha bott i Sverige olika länge, minst två 

deltagare får gärna vara födda i Sverige. Målet är också att deltagarna ska representera olika 

kön. Angående kunskaper i det svenska språket är kravet att deltagarna ska kunna samtala 

förståeligt på svenska. De behöver till exempel inte kunna förstå exakta ord i denna text men 

ska kunna förstå innebörden om de får den förklarad för sig på enklare svenska. För vidare 

information om gruppsamtalet se bifogat dokument.  
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Om du har möjlighet att hjälpa till hör av dig till mig så fort som möjligt, dock senast den 19/2. 

Jag vill i så fall att du skickar namn och telefonnummer till en kontaktperson som kan tänkas 

ha kännedom om potentiella deltagare samt kan hjälpa mig att samla ihop en grupp.  

 

Tack på förhand! Har du frågor, hör gärna av dig! 

 

Vänlig hälsning/ 

Johanna Karlsson    

johanna.karlsson.763@stud.ths.se 

 

Handledare: Anneli Winell 

anneli.winell@ths.se 


