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Abstract  

This thesis studies how young adults in today's Swedish Pentecostal congregations describe 

their beliefs and their congregational life. The thesis applies a theoretic frame of Rational 

Choice Theory and compares the results with previous research/adjacent studies close to the 

field.  

The relevance of this thesis lies in that research on young adults in the Swedish Pentecostal 

movement is a comparatively unexplored area.  

The reason to write about young adults in the Swedish Pentecostal movement is rooted in the 

prospect that this thesis could be a starting point for further studies on young adults in the 

Swedish Pentecostal movement.   

The thesis was a qualitative and quantitative multi-method study. The thesis is based on 

interviews and a questionnaire survey in order to present how young adults in today's Swedish 

Pentecostal churches describe their beliefs and their congregational life.  

The thesis identifies some issues that can be raised and investigated in further research on this 

topic.   

 

Summary of the results  

The young adults describe that their faith becomes stronger by being part of a Pentecostal 

congregation. The community of the congregation, both in the smaller and the broader 

context, confirms the faith which makes their belief stronger. They perceive God as a 

protector and caretaker, and that God listens to their prayers and cares about them. The 

subjective part of the faith (the personal relationship with God) they experience as necessary, 

but they feel that the subjective relationship with God both can be experienced in the church 

community and solitude. Most of the young adults say they would consider switching the 

congregation (leave the congregation) if they would not thrive in the congregation or if it 

would not meet their expectations and needs. 

The interviews show that the respondents indicate certain preferences that they want to get 

satisfied and they want to belong to a congregation that can fulfil this. Getting their 

preferences and needs met is the key to the congregations if they want young adults to stay. 
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The young adults are investing and giving time and commitment to their congregations and 

want this to generate something back. Most of them thrive in their congregations, but there is 

room for improvement. Their faith is strong. They are willing to invest in God and then 

consequently also in their congregations.  

 

 

Keywords:  Pentecostal, Young Adults, Community, Individualism, Spirituality, Rational 

Choice Theory.  
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Inledning  
 

Pingst ung inledde 2011 sitt arbete mot unga vuxna. Detta resulterade i en satsning primärt 

mot universitetsvärlden genom arbetet ”Mosaik”. Verksamheten vidgade snart sitt fokus 

utanför universitetsvärlden till att även innefatta unga vuxna i landets pingstförsamlingar 

genom ett arbete som heter YA!. Från januari 2018 skiftades huvudmannaskapet för arbetet i 

pingst från ungdomsorganisationen Pingst ung till samfundet Pingst FFS. 1 Det nationella 

initiativet från Pingst ung/Pingst FFS, om ett ökat fokus på gruppen unga vuxna, är således en 

tämligen ny verksamhet.   

Anledningen till att jag valt att skriva om specifikt unga vuxna i den svenska pingströrelsen 

har sin grund i att ämnet är förhållandevis outforskat i tidigare forskning.  

Jag vill i denna studie öka kunskapen om de unga vuxnas tro och deras syn på sina 

församlingar.  

 

Disposition av uppsatsen 
 

Uppsatsen första avsnitt behandlar definitionen av begreppet unga vuxna. Därefter följer ett 

bakgrundsavsnitt om hur arbetet med unga vuxna startade inom pingströrelsen. I de två 

följande avsnitten presenteras uppsatsens metod och teoretisk utgångspunkt. Efter teoretisk 

utgångspunkt följer avsnittet ledarskapsperspektiv. Syftet med ledarskapsperspektiv är att 

presentera de unga vuxnas ledare/pastorers syn på de unga vuxnas tro och församlingsliv. I 

undersökningen genomfördes en intervju med en nationell ledare och en intervju med en lokal 

ledare (med inriktning mot unga vuxna). En reflektion av likheter-och skillnader mellan de 

unga vuxna och ledarna kommer presenteras efter analysavsnitten. Denna reflektion kommer 

sedan återknytas i förslag på framtida forskning. I resultatavsnitten presenteras resultaten från 

undersökningens intervjuer med unga vuxna och resultaten från enkätundersökningen med 

unga vuxna. I analys-avsnittet vill jag med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

jämföra undersökningens resultat med tidigare/närliggande forskning.  

                                                           
1 Pingströrelsen i Sverige har från 2001 en riksorganisation som heter Pingst - fria församlingar i samverkan 

(Pingst FFS). 
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I uppsatsens sista avsnitt, slutdiskussion, besvaras uppsatsens frågeställning och visar på 

indikationer som noterats i uppsatsen, vilka kan leda till vidare forskning i ämnet.  

 

Begreppsdefinition  
 

Unga vuxna 

 

Mellan vilka år är en person ung vuxen och när började begreppet unga vuxna användas i 

svenska språket? 

Vad åldersspannet för en ung vuxen är verkar det inte finnas någon generell uppfattning eller 

”bestämmelse” kring vare sig inom forskningen eller i samhället i stort. Det verkar som att 

åldersspannet som definierar mellan vilka år en individ är ung vuxen kan variera 

förhållandevis mycket. Ur forskningen kan vi finna flera olika exempel på mellan vilka år en 

individ definieras som ung vuxen. I Jonas Otterbecks bok Samtidsislam: unga muslimer i 

Malmö och Köpenhamn (2010) skriver Otterbeck att unga vuxna är en åldersbeteckning för 

personer i ”…övre tonåren och tidig tjugoårsålder, ibland så omfångsrikt som mellan 15–35 

år.” Otterbeck väljer i sin bok att se begreppet unga vuxna som en definition på någon som 

inte längre bör ses som barn, utan en vuxen individ.2 I en del av Birgit Lindgren Ödéns 

avhandling Från ung till vuxen i omställningens tid. En longitudinell studie av värderingar 

med utgångspunkt i Ingleharts teori om den tysta revolutionen (2015) så för hon ett 

resonemang om när en person anses vara fullt ut vuxen, det vill säga inte ”ung” vuxen. I 

Lindgren Ödéns avhandling, där hon under ett decennium gör återupprepade intervjuer med 

en grupp respondenter, så anser hon att dessa var fullt ut vuxna vid ca 30–31 års ålder.3 4 

Lindgren Ödén intervjuade respondenterna vid 26–27 års ålder, men baserat på vad 

intervjuerna gav för information så ansåg hon inte dem som fullt ut vuxna vid det tillfället. 

Lindgren Ödén menar att det i dagens samhälle helt enkelt tar längre tid att etablera sig som 

en vuxen individ. 5   

Begreppet unga vuxna började enligt Språkrådet användas i svenska språket i slutet av 1990-

talet. Dock till en början mera sporadiskt. Språkrådet menar att det var först efter 

                                                           
2 Otterbeck 2010:15 
3 Lindgren Ödén, Birgit 2015:12–13.  
4 Lindgren Ödén, Birgit 2015:10.  
5 Lindgren Ödén, Birgit 2015:29.  
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millennieskiftet som begreppet fick sitt uppsving och började användas mer frekvent. Mellan 

vilka år man anses var ung vuxen finns inte definierat enligt Språkrådet med de lyfter fram 

Socialstyrelsens åldersspann på 18–29 år som ett exempel.6  

Inom Pingst FFS är åldersspannet på unga vuxna 19–29 år7 och det är även den 

åldersdefinition jag utgått från i denna studie.  

 

Pingst 

 

Inom pingströrelsen brukar ordet pingst beteckna/åsyfta pingströrelsen.  

 

Bakgrund 
 

Unga vuxna i pingströrelsen                                                                                                             
 

Det riktade arbetet gentemot unga vuxna i pingströrelsen tog sin början hösten 2011, då 

Mattias Sennehed började som regionledare på Pingst Ung. Till en början kallades arbetet 

med unga vuxna Mosaik.8. Drivande i detta var studentmissionärerna Phil och Katja Zarns och 

fokus var primärt för unga vuxna inom universitetsvärlden och studentmission.  

Från januari 2018 skiftade huvudmannaskapet för arbetet med unga vuxna i Pingst från 

ungdomsorganisationen Pingst ung till samfundet Pingst. Då blev arbetet med unga vuxna 

organiserat i det som kallas Pingst Församling. Mosaik har under hela tiden funnits kvar som 

ett spår, men inte längre som huvudsatsning inom Pingst. 2014 fick unga vuxna-arbetet inom 

Pingst namnet YA!. Namnet är en förkortning av engelskans young adults.9  

 

 

                                                           
6 Personlig korrespondens med Språkrådet 2019-04-04 
7 Utgår från Pingst församlings åldersspann. Lokala unga vuxna verksamheter inom pingst kan ha andra 

åldersspann för att definiera unga vuxna.  
8 Mosaik startade 2013.  
9 Intervju Mattias Sennehed – April 19  
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Metod-avsnitt 

 

Uppsatsens syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av sociologerna Rodney Stark och Roger Finkes 

mikroteori om att det religiösa livet är baserat på rationella antaganden (Micro theory of 

religion based on rational assumptions) beskrivet i boken Acts of Faith – Explaining the 

Human Side of Religion (2000) analysera undersökningens empiriska material. Med stöd av 

tidigare/närliggande forskning vill jag presentera ett resultat som ger indikationer på unga 

vuxnas beskrivning av deras tro och syn på församlingslivet inom den svenska pingströrelsen.   

Syftet med undersökningen är att den ska bli en utgångspunkt till vidare forskningen om unga 

vuxna inom pingst. Uppsatsens relevans ligger i att forskningen kring unga vuxna inom den 

svenska pingströrelsen är ett förhållandevis outforskat område. 

 

Frågeställning 

 

Hur beskriver unga vuxna i dagens pingstförsamlingar sin tro och vilken syn har de på 

församlingslivet?  

 

Fältet 

 

Undersökningens geografiska område består av tre län: Västmanland, Örebro och 

Östergötland.  

I länen Västmanland, Örebro och Östergötland finns cirka 50 församlingar som är anslutna till 

Pingst FFS. Flest församlingar finns i Östergötlands län som har 22 församlingar anslutna till 

Pingst FFS. I Örebro län finns 16 församlingar och i Västmanland 10 församlingar. Totala 

antalet medlemmar i församlingarna är i Östergötland ca 4200 medlemmar, Örebro ca 2600 

medlemmar och Västmanland ca 2700 medlemmar. Totalt ca 9500 medlemmar i de tre 

länen.10 Hur många av dessa medlemmar som är unga vuxna finns ingen statistik på som jag 

kunnat ta del av och jag har inte heller haft möjlighet att kartlägga detta. 

                                                           
10 Pingströrelsens årsbok 2018:46–48.  
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Empiri  

 

Undersökningens empiri består av: 

- 9 intervjuer med unga vuxna (19–29 år) 

- 2 ledare-intervjuer 

- 47 enkätsvar från unga vuxna (19–29 år) 

Datainsamlingen i undersökningen gjordes genom både kvalitativa (intervjuer)- och 

kvantitativa (enkäter) metoder. Den kvalitativa metoden utgörs av att en mindre mängd data 

(till exempel ett mindre antal individer) analyseras och syftar till att genomföra djupgående 

analyser (av en mindre mängd data). Den kvantitativa datan utgörs av en större 

mängd/omfång av data där syftet istället är att kunna förmedla generaliserade slutsatser på en 

större mängd data (men utan den djupgående analysen). 11  

Backman et al skriver i boken Vetenskapliga tankeverktyg: till grund för akademiska studier 

(2012) att det kan finnas en styrka i att använda sig av flera metoder (till exempel kvalitativ 

metod och kvantitativ metod) i en undersökning. De beskriver att flermetodsanvändande är ett 

bra sätt att ta del av flera metoders fördelar. Genom att använda sig av flera metoder beskriver 

de att detta motarbetar de brister som kan tänkas finnas i de olika enskilda metoderna. De 

gemensamma fördelarna i de olika metoderna ackumuleras i en flermetodsstudie vilket gör att 

varje enskild metods brister får en mindre påverkan. 12 Samhällsforskaren Alan Bryman lyfter 

fram att det finns kritik mot att blanda kvalitativa-och kvantitativa undersöknings metoder. En 

synpunkt är vad som kallas paradigm-argumentet, vilket betyder att de både metoderna tillhör 

olika paradigm (metoderna är alltför olika varandra) och därav inte går att förena (det går bara 

att dra nytta av en metod per undersökning).13  

Jag har valt att använda mig av både kvalitativa- och kvantitativa data för jag anser att 

kombinationen av de två ger undersökningen både djup och bredd. Om jag endast skulle 

använt mig av intervjuer skulle jag ha tillgodogjort mig data för djupgående analyser, men 

saknat data för mer generaliserande slutsatser. Om jag endast skulle använda mig av enkäter 

skulle jag få en bredd i undersökningen med data som går att generalisera på, men saknat 

                                                           
11 Reinecker; Jørgensen 2012:193. 
12 Backman et al 2012:313.  
13 Bryman 2018:760.  
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möjligheten att föra fram en mer djupgående analys (mer djupgående förståelse) i ämnet. 

Därav anser jag kombinationen av de två som ett bra alternativ då metoderna kompletterar 

varandra.  

 

Urval 

 

I Pingströrelsen årsbok från 2018 listas de församlingar som är anslutna till Pingst FFS. 

Genom detta utgick jag ifrån att om en församling är ansluten till Pingst FFS räknar jag in det 

som en pingstförsamling i denna undersökning. Några församlingar i undersökningens län har 

även anslutit till Pingst FFS efter årsbokens utgivande.  

För att kunna nå unga vuxna i pingstförsamlingarna blev det nödvändigt att ta kontakt med 

pastorer/ledare (i församlingarna) för att kunna nå respondenter till undersökningen. 

 

Respondenter 

 

För att delta i enkät-undersökningen/intervjuerna skulle respondenten vara i åldern 19–29 och 

medlem i en församling som ingår i Pingst FFS i något av undersökningens tre län.  

 

Ledare 

 

Jag valde en ledare med ansvar för unga vuxna på nationell nivå och en ledare men ansvar för 

unga vuxna på lokal nivå.  

 

Bekvämlighetsurval 

 

Anledningen till att mitt urval av respondenter delvis kan beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval har sin grund i att jag själv bor i undersökningens geografiska område. 

Holme och Solvang beskriver i boken Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder (1997) att urvalsmetoden inte når på djupet. De beskriver att bekvämlighetsurval är 

likt att bedöma ett parti med äpplen endast genom att bedöma de äpplen som ligger högst upp 
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(och således är enklast/bekvämast att undersöka). De menar att urvalet inte kan ses som 

representativt på en population.14 Björn Lantz skriver i boken Den statistiska undersökningen- 

grundläggande metodik och typiska problem (2014) att man inte bör göra generaliseringar av 

resultat baserade på bekvämlighetsurval. Han menar att det är svårt att veta hur representativt 

ett sådant urval blir på en population.15 Hagevi och Viscovi menar att urvalsmetod kan vara 

en lämplig metod att nå grupper som annars är svåra att undersöka, men att metoden inte når 

ett representativt urval av personer.16 

Bryman menar att fördelarna med bekvämlighetsurval är att man har goda möjligheter, genom 

ens geografiska närhet, att samla in en stor andel svar. Men om en hög svarsfrekvens är det 

positiva så har detta urval sina begräsningar i att det kan diskuteras huruvida urvalet blir 

representativt för en större population, om en stor del svar samlas in från ens närområde.17 

Bryman förklarar att det går att motivera användandet av bekvämlighetsurval om en forskare 

befinner sig på en plats där antalet tänkbara respondenter är stort (vilket det i mitt fall var). 

Om en forskare har möjlighet att få många svar, trots att det blir ett bekvämlighetsurval, 

menar Bryman att det är motiverat att använda sig av den möjligheten. Resultaten i ett 

bekvämlighetsurval bör man inte generalisera för hårt på. Dock kan resultaten från en studie 

med bekvämlighetsurval fungera väl att belysa indikationer som kan tas upp i framtida 

forskning. Resultaten går också att använda för att bekräfta samband med tidigare forskning.18  

 

Snöbollsurval  
 

Tillsammans med tidigare nämnda urvalsmetod har jag också använt mig av snöbollsurval. 

Snöbollsurval, eller kedjeurval som det också kallas och kanske mer speglar dess process, har 

sin grund i att urvalsprocessen av respondenter följer en kedja (eller att en snöboll sätts i 

rullning). Bryman beskriver att urvalsmetoden bygger på att en forskare initialt får/tar kontakt 

med någon/eller några personer i/på fältet. Dessa personer rekommenderar sedan, i sin tur, 

nya personer till forskaren som kan tänkas ingå i undersökningen som respondenter. Detta är 

sedan en kedja som kan fortgå i flera led. Bryman beskriver, likt bekvämlighetsurval, att 

snöbollsurval/kedjeurval inte bör ses som representativt för en större population vid 

                                                           
14 Holme; Solvang 1997:183.  
15 Lantz 2014:106.  
16 Hagevi; Viscovi 2016:164.  
17 Bryman 2018:243–244.  
18 Bryman 2018:244 
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kvantitativa studier, men att den kan användas inom kvalitativa studier.19 Ett exempel ur min 

undersökning på urvalsmetoden är att jag frågade ledare/pastorer i olika församlingar för att 

komma i kontakt med respondenter till undersökningens intervjuer (undersökningens 

kvalitativa del). Lantz menar också att metoden kan vara lämplig vid kvalitativa 

undersökningar, men att den inte lämpar sig att generalisera på vid kvantitativa studier av en 

större grupp. 20  

 

Genomförande av intervjuer 

 

 9 st. intervjuer med unga vuxna genomfördes perioden: februari-april -2019.  

 2 st. ledare-intervjuer genomfördes i februari – 2019 

 

Förberedelser-och information till respondenterna före intervjuerna 

 

Före varje intervju så skickade jag ut (en eller flera dagar innan intervjun) ett GDPR-

dokument21 till respondenten att läsa igenom. Dokumentet lästes av respondenten innan 

intervjun och ett samtycke gavs antingen via ljudinspelning eller underskrift på dokumentet, 

före varje intervju hade påbörjats. I GDPR-dokumentet så motiverade jag även 

undersökningens syfte med uppsatsen för att som Bryman påpekar att ”Eventuella 

respondenter måste ges en trovärdig anledning till att de ska delta i och lägga kanske 

värdefull tid på att svara på frågor i en intervju som ingår i en vetenskaplig undersökning.” 22 

Bryman listar de punkter som bör uppfyllas före en intervju, och utifrån denna lista har jag 

informerat om följande saker före intervjuerna:  

 vem jag är 

 vilken institution undersökningen är ansluten till  

 beskriva vad undersökningen ska ingå i  

 undersökningens syfte i stora drag  

  hur respondenten valts ut  

                                                           
19 Bryman 2018:245. 
20 Lantz 2014:107. 
21 Se bilaga GDPR-dokument.  
22 Bryman 2018:267.  
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 att informationen som respondenten ger förblir konfidentiell och om anonymitet 

utlovats ska detta uppfyllas 

 hur informationen lagras 

 att deltagandet är frivilligt och så även att svara på frågorna 

 givit respondenten mitt mobilnummer och mejl-adress för att kunna kontakta mig vid 

frågor. 23 

Informationen har givits antingen skriftligt eller muntligt till respondenterna. Någon eller 

några dagar före varje intervju fick även respondenterna ta del av frågeschemat jag skulle 

använda vid intervjuerna. Jag tog det beslutet då frågorna var av den karaktär att jag ansåg att 

de krävde en viss betänketid för att få ett mer utförligt svar. Vad gäller tidpunkt och datum för 

intervju lät jag alltid respondenten bestämma vad som passade bäst för dem. 

Vid intervjuer så lyfter Bryman fram betydelsen i att vid varje intervju ställa frågorna på 

samma sätt och att hålla sig till endast de ord som ingår i frågorna. Att inte formulera om 

frågor eller att tillägga något efter att frågan är ställd. Om frågorna ställs på olika sätt kan 

detta ge upphov till missvisande svar, på grund av hur frågan har ställts. Därav vikten av att 

vara konsekvent och korrekt.24 Oavsett hur intervjun genomförs ska man likt vid enkäter ställa 

centrala/viktiga frågor tidigt in i intervjun då respondenten inte hunnit ”tröttna” på att svara på 

frågor och har intervjuarens fulla uppmärksamhet/intresse. Man ska inte heller ställa alltför 

känsliga frågor tidigt i intervjun (då det i värsta fall kan skapa en dålig stämning som sedan 

blir svår att reparera). 25  I mina intervjuer började jag med att ställa en bakgrundsfråga. Frågan 

var om respondenterna växt upp i en pingstförsamling, vilket jag bedömde var en mjuk 

ingångsfråga i intervjun.  

 

Strukturerade intervjuer 

 

Jag valde att göra strukturerade intervjuer genom att använda mig av ett frågeschema. Med 

frågeschema menas att jag använt mig att samma frågor vid samtliga intervjuer. Bryman 

menar att de positiva effekterna av att använda sig av ett frågeschema är att det dels 

underlättar för den som intervjuar att ha ett fast frågeschema att gå efter, samt att 

                                                           
23 Bryman 2018: 268.  
24 Bryman 2018:269.  
25 Bryman 2018:272–273.  
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respondentens svar blir enklare att sammanställa och analysera. 26 Backman et al menar att 

den strukturerade intervjun påminner om en utfrågning (istället för att vara ett samtal mellan 

forskare och respondent). De beskriver hur den strukturerade intervjun ofta leder till att 

respondenter kortar ner sina svar och ger mer specifika svar knutna till just den fråga som 

ställs. Fördelen med detta beskrivs vara att svaren på frågorna blir enklare att i efterhand 

analysera.27  

 

 

Direktintervju, Skype eller telefon?  

 

Bryman tar upp hur de tre nämnda intervju-formerna har sina för-och nackdelar. Den direkta 

intervjun, där man möts ansikte mot ansikte, har både sina för-och nackdelar. Vid direkta 

intervjuer så kan respondenten påverkas av intervjuarens ”blotta närvaro”. Risker med detta 

är att respondenten försöker besvara frågorna på ett sätt som ska behaga intervjuaren. 

Respondenten ger de svar som de tror att intervjuaren vill ha. Vid telefonintervjuer minskar 

den risken då telefonintervjun skapar en distans mellan forskaren och respondenten, vilket kan 

minska den påverkan intervjuaren har på en respondent. Dock har betydelsen av att 

respondenten och intervjuaren kan se varandra vid direktintervjuer sina fördelar, som 

telefonintervjun inte har. Vid direkta intervjuer går det för intervjuaren att läsa av 

ansiktsuttryck hos respondenten och se hur respondenten reagerar på en fråga. Respondenten 

kan med ansiktet ge uttryck för undran eller osäkerhet, kring en fråga. Genom detta kan då 

intervjuaren uppfatta om frågan kanske måste ställas om eller förklaras mer noggrant.28 Lantz 

beskriver att en av riskerna vid direkt-intervjuer är att respondenter kan svara på ett sätt som 

det känner är politiskt korrekt, eller att svaren utformas för att passa in till en social norm 

(svaren utformas utifrån vad som anses vara ett ”korrekt” beteende). Han kallar detta för 

prestige-bias. Risker som han betonar kan uppkomma vid telefonintervjuer är att den som 

intervjuar inte alltid kan veta om respondenter befinner sig i en miljö som är bäst lämpad för 

att besvara frågor i. De kan befinna sig i miljöer där de riskerar att bli störda (eller 

distraherade) vilket kan påverka vad de uppger i intervjuerna.29 

                                                           
26 Bryman 2018:257  
27 Backman et al 2012:308.  
28 Bryman 2018:262–263.  
29 Lantz 2014:51.  
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Vid mina intervjuer har jag använt mig av alla de tre former som finns nämnda i rubriken: 

Direktintervju, Skype och telefon. Före intervjuerna började planeras in så hade jag inte valt 

någon specifik intervjuform som jag skulle använda vid samtliga intervjuer. Med tanke på 

undersökningens geografiska spridning över tre län så insåg jag svårigheterna (av tidsmässiga 

skäl) att kunna genomföra alla intervjuer ”på plats”, genom direktintervju. Eftersom tiden var 

begränsad för undersökningen beslöt jag att genomföra vissa intervjuer via telefon eller 

Skype. Vid de intervjuer jag genomförde på plats så bokade jag ett konferens-rum hos 

Pingstförsamlingen i Västerås för att kunna genomföra intervjuerna i en trygg och bekant 

miljö för respondenten.  

 

Ljudinspelning eller anteckningar? 

 

Min initiala tanke för samtliga intervjuer var att föra anteckningar. Men då jag efter inledande 

intervjuer kände att det var svårt att både föra anteckningar och vara delaktig i samtalet, så 

gjordes endast de två första intervjuerna med anteckningar. Resterande intervjuer gjordes med 

ljudinspelning, varav intervjuerna sedan transkriberades. Ljudfilerna från intervjuerna lagrade 

jag sedan på Mittuniversitetets server.  

 

Enkät-undersökning 

 

Enkäten bestod av en länk som kunde fyllas i via mobil, platta eller dator.  

Enkäten var tillgänglig perioden: 16 mars -16 april – 2019.  

 I Västmanlands län kontaktades 7 av 10 församlingar.  

 I Örebro län kontaktades: 8 av 16 församlingar.  

 I Östergötland kontaktades: 7 av 22 församlingar. 

 

 34 utskick genomfördes med hjälp av församlingarna.  

 39 utskick genomfördes med hjälp av vidareförmedling av intervju-respondenter samt 

egentagna kontakter.  
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Hagevi och Viscovi beskriver i boken Enkäter: att formulera frågor och svar (2016) att det 

finns en viss problematik med enkätundersökningar. Svaren som ges till ett påstående eller en 

fråga i en enkätundersökning kan i vissa fall påverkas beroende av hur påståendet/frågan är 

ställd. Frågor och påståenden går att formulera på ett sådant sätt att en respondent blir 

påverkad att svara på ett eller annat sätt. Frågor och påståenden kan styras för att få ut de svar 

man vill ha av en enkät. Det som är utmaningen i en enkät är då att formulera 

frågor/påståenden på ett neutralt sätt där man minimerar risken att en respondent kan bli 

påverkad att svara på ett förväntat sätt. De beskriver hur man hela tiden lever med risken att få 

felaktiga svar ifrån en enkätundersökning, men att alternativet att inte använda en 

enkätundersökning vid forskning är sämre. Enkätundersökningen ger trots allt värdefull 

empiri och formas frågorna på ett neutralt sätt ökar också möjligheten att få ut en värdefull 

empiri utav en enkätundersökning.30   

Backman et al menar att en enkätundersökning kan vara ett bra sätt att tillgodogöra sig en 

större mängd data om man vill undersöka människors olika åsikter och uppfattningar, eller 

deras trosföreställningar. De betonar dock att betydelsen i utformningen av frågor som mycket 

viktigt. För att ett svar ska kunna ge en korrekt empiri grundar det sig på att en respondent 

fullt ut har förstått frågan. Om en fråga kan tolkas på olika sätt (missuppfattas) leder detta till 

ett missvisande resultat. Vidare beskrivs enkätfrågor med fasta svarsalternativ som praktiska 

att använda då de är enklare (går snabbare) att analysera. Nackdelen med fasta svarsalternativ 

är att man kan gå miste om mer fördjupade svar som en fråga med fritext hade kunnat ge, där 

respondenten själv kan formulera sina svar, varav svaren hade blivit mer individualiserade.31 

En problematik som dock kan uppkomma i samband med fritext är dock att svaren får en för 

hög grad av individualisering. Svaren kan uppvisa ett för stor individualitet vilket kan göra till 

exempel tematisering av svaren problematiskt.32  

Vid utformningen av frågorna/påståendena valde jag endast fasta svarsalternativ med tanke på 

tidsaspekten. Det går fortare att analysera fasta svarsalternativ och tidsramen för min uppsats 

gav inte utrymme för frågor eller påståenden med fritext. Innan den riktiga enkäten skickades 

ut gjorde jag ett pilot-utskick (test-enkät) till 3 personer för att testa enkäten och fick sedan 

feedback på detta. Detta gjordes för att kunna identifiera både eventuella tekniska problem 

                                                           
30 Hagevi; Viscovi 2016:9–14. 
31 Backman et al 2012:304–305.  
32 Backman et al 2012:306–307.  
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eller felformulerade frågor/påståenden. Vilket även Backman et al rekommenderar att man 

bör göra före ett enkät-utskick.33 

 

Likertskala  

 

I min enkätundersökning har jag valt att använda mig av (mestadels) Likertskalan. Hagevi och 

Viscovi beskriver att Likertskalan bygger på att en respondent antingen instämmer till ett 

påstående eller väljer att ta avstånd ifrån det. De beskriver att en risk som finns när man 

använder sig av Likertteknik är att respondenter ofta tenderar att instämma till ett påstående. 

Det kan bero på ett bristande intresse till den specifika undersökningen (eller undersökningar i 

stort) varav de ger ett passivt samtyckande till påståendena. Respondenter kan även tendera 

att svara instämmande i för hög grad då de tror att instämmande är det korrekta svaret på ett 

påstående, och vad man/de förväntas svara.34   

Bryman beskriver hur Likertskalan är en bra metod för att mäta ”intensiteten” hos 

respondenter gentemot det område som ska undersökas. Intensiteten kan ses genom att 

Likertskalan mäter hur ”intensivt” en respondent instämmer till ett påstående (till exempel 

instämmer helt hållet). Respondenten ges (oftast) möjlighet att instämma eller avvisa ett 

påstående på en fem-eller sjugradig skala.35  

 

Utformning av frågor/påståenden till intervjuer och enkät.  

 

Jag beslöt att konstruera enkät-och intervjufrågor efter fyra teman:   

 Nära gemenskap  

 Individualism 

 Andlighet/växa i tron 

 Varför Pingst? 

 

Anledningen till att jag delade in uppsatsen i fyra teman var för att lättare kunna få en 

överblick av den insamlade datan. Backman et al menar att det kan vara praktiskt att dela in 

                                                           
33 Backman et al 2012:306.  
34 Hagevi; Viscovi 2016:108–111.  
35 Bryman 2018:204–205.  
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en undersöknings data i till exempel olika teman. Detta gör att undersökningens data blir mer 

överskådlig för forskaren och även lättare för den som ska läsa studien.36 Bryman menar att 

vid tematiska analyser av en undersöknings data så innebär detta att man till exempel letar 

efter frekventa ord, händelser-eller fraser i olika teman. Ett frekvent ord kan således ligga till 

grund för ett tema.37  

Frågorna/påståendena i enkäten och vid intervjuerna (och de fyra teman jag konstruerat) är 

delvis utformade med stöd av tidigare/närliggande forskning.  

I Jessica Mobergs doktorsavhandling Piety, Intimacy and Mobility; A Case Study of 

Charismatic Christianity in Present-day Stockholm (2013) skriver hon bland annat om 

intimisering, cellgrupper och den sociala kontextens betydelse i karismatiska miljöer38, vilket 

har varit till stor hjälp för mig att utgå ifrån vid konstruerandet av intervjufrågor och 

enkätfrågor/påståenden.  

I Brian Palmers lokalstudie Ryck ut jacken! Andlighet som paus i livsstressen (2008), från en 

mindre stad i Sverige, undersöker han människors uppfattningar om andlighet. Genom denna 

undersökning har jag fått stöd till att formulera frågor/påståenden om andlighet till 

respondenterna i studien. 

Ett ledare-seminarium39 med Mattias Sennehed, Pingst unga vuxna-konsult, gav idéer till att 

även konstruera frågor/påståenden om att växa i tron.  Pingst unga vuxna betonar att: ”Vi vill 

se unga vuxna som växer till i tro när de växer upp, inte växer bort.” 40 

 

Hur kommer resultatet i undersökningen få validitet? 

 

Mina resultat analyserar jag utifrån en mönsterjämförelse (pattern matching). Jag kommer 

jämföra min empiri med tidigare/närliggande forskning för att se om jag kan finna ett mönster 

i min empiri som stämmer överens med tidigare/närliggande forskning. Robert Yin menar att 

                                                           
36 Backman et al 2012:316.  
37 Bryman 2018:753.  
38 Karismatiska miljöer kan (i vissa fall) liknas vid ”pingstmiljöer”. Pingstvänner (klassisk pentekostalism) står 

nära karismatiker och ibland (och ibland inte) räknas klassisk pentekostalism/pingstvänner som en del av den 

karismatiska miljön. Alvarsson 2014: 243–244.  
39 Pingst ledare konferens i Västerås nov 2018.  
40 https://pingstung.se/unga-vuxna/ (hämtat 2019-05-07).  

https://pingstung.se/unga-vuxna/
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om man finner mönster i en undersökning som stämmer överens med tidigare forskning ger 

det ökad validitet.41   

 

Etiska överväganden 

 

Unga Vuxna 

De unga vuxna har givits pseudonymer, så att de i efterhand inte ska kunna identifieras. För 

att ytterligare säkra upp identifieringsrisken så är deras åldrar inte specifikt utskriva utan alla 

anges vara i ålder 19–29 år. Ingen intervju med de unga vuxna återges heller i sin helhet i 

uppsatsen, vilket också minskar identifieringsrisken.  

 

Ledarna/pastorer 

Ledarna har godkänt att deras riktiga namn används, samt att deras intervjuer i stora drag 

återges i sin helhet.  

 

Etiska principer 

Backman et al lyfter fram att det är viktigt att se till så att de personer som ingår i en studie 

gör det av fri vilja. När en person som ska delta i en undersökning ger sitt samtycke måste 

personen ha kunskap om vad studien ska handla om och hur deltagandet kan komma att 

påverka den som deltar i undersökningen. En person som ger sitt samtycke ska ha kunskap 

om vad projektet går ut på och förståelse för projektets mening.42  

Jag har utgått från vad Bryman lyfter fram som viktiga etiska principer att utgå ifrån.  

 Se till att respondenterna inte lider skada eller kan uppleva obehag av undersökningen. 

 Att information som respondenterna ger inte förvanskas i undersökningen.  

 Att undersökningen inte exploaterar respondenternas privatliv.   

 Informerat respondenterna om undersökningens syfte och att det är frivilligt att hoppa 

av undersökningen om de önskar, utan att behöva motivera varför.   

                                                           
41 Yin 2007:145–146. 
42 Backman et al 2012:220.  
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 Samtycke till intervjuer har samlats in från respondenterna.  

 Konfidentialitetskravet: att personuppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt 

och att inga obehöriga kan komma åt de uppgifterna.  

 Nyttjandekravet om att de uppgifter som samlas in från respondenterna endast används 

till forskningsändamålet. 43  

 

Jag har även tagit del av Sveriges riksdags lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor.44 Samt Datainspektionens Artikel 7 om villkor för samtycke.45 

 

Avgränsningar 

 

Enkäter 

 

Jag kontaktade ledarna i pingstförsamlingarna för att kunna få tillgång till respondenter. Av 

tidsmässiga skäl ansåg jag det inte möjligt att hinna kontakta alla pingstförsamlingar i 

undersökningens tre län. Utgångstanken var att kontakta ca 50% av församlingarna i varje län. 

I inledningen, när jag började söka kontakt med församlingarna, visade det sig snart att 

församlingar med endast ett tiotal medlemmar i flera fall varken hade unga vuxna- eller unga 

vuxna-verksamhet i sina församlingar. Därav tog jag beslutet att avstå från att kontakta de 

allra minsta församlingarna framöver. En konsekvens av det beslutet gav ett något lågt 

procentantal i Östergötlands län.  

 

Intervjuer  

 

Intervjuerna med de unga vuxna avgränsades till församlingar från fyra större städer inom de 

tre länen. Intervjuer med unga vuxna från mindre orter- och församlingar blev jag tvungen att 

välja bort av tidsmässiga skäl, även om det säkerligen skulle ha tillfört studien intressanta 

data. Vidare valde jag att fokusera på unga vuxna från de större församlingarna i städerna. Jag 

                                                           
43 Bryman 2018:170–171.  
44 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-

etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 (hämtat 2019-05-12).  
45 https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/#9 

(hämtat: 2019-05-12).  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/#9
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bestämde, i samråd med min handledare, att genomföra 2–3 intervjuer med unga vuxna från 

varje län för att skapa ett representativt urval. Jag valde städerna Västerås (Västmanlands län), 

Örebro (Örebro län) och Linköping och Norrköping (Östergötlands län). 

 

Den religiösa individen och de religiösa aktörerna 

 

Jag har i uppsatsen valt att endast fokusera på den religiösa individen och inte de religiösa 

aktörerna (pingstförsamlingarna).  

 

Den svenska pingströrelsen 

 

Uppsatsen beskrivs som en undersökning av unga vuxna i svenska pingströrelsen, men är av 

tidsmässiga skäl avgränsad till tre län.  

 

 

Teoretisk utgångspunkt  
 

Rational Choice Theory (RCT) 

 

Sociologerna Pål Repstad och Inger Furseth beskriver att RCT kan liknas vid att religiösa 

rörelser befinner sig på en marknad där religiösa människor (eller blivande) agerar likt 

konsumenter och väljer bland de religiösa aktörernas olika utbud. RCT förespråkar, enligt 

Repstad och Furseth, att människor på den ”religiösa marknaden” har en god kunskap över 

det utbud som finns och att deras val sedan faller på den aktör som kan ge dem mest fördelar 

till lägsta insats/minsta ansträngning. Människor vill att religiösa aktörer ska ge dem något, 

samtidigt som de själva vill att aktörerna inte ska kräva så mycket i gengäld. En trovärdig 

religiös aktör med ett stort och attraktivt utbud, som i gengäld inte kräver ett stort 

engagemang av människor, blir således populär enligt RCT. Religionssociologen Rodney 

Starks forskning och förespråkande av RCT beskriver de som en nyckel till att RCT fått en 
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betydande roll inom religionssociologin.46 De menar att Stark betonar hur religiösa aktörer 

måste dels erbjuda löften som attraherar människor, samtidigt som deras löften måste ses som 

trovärdiga. De beskriver hur Stark förespråkar att evigt liv är ett eftersträvat mål för många 

människor och ett löfte som kan attrahera många människor, om det samtidigt infinner sig en 

trovärdighet i det löftet från aktören.47  

Enligt Repstad och Furseth förespråkar RCT att utbud och marknadsföring i evangelikala 

miljöer, har en betydelse för vilken attraktionskraft en församling har.48 Kritiker till RCT 

menar, enligt Repstad och Furseth, att RCT har fel då de påstår att människors preferenser 

inte förändras. Kritikerna menar att människors preferenser (om till exempel vad de anser 

viktigt att prioritera) förändras över tid (i en människas liv). Därav, menar de, är RCT fel ute 

när det gör antaganden om att människors preferenser är konstanta. De anser inte heller att 

människor har möjlighet att jämföra mellan olika religiösa aktörer innan de gör sina val, 

eftersom det är svårt att få/ha en överblick över en religiös marknad. De menar även att RCT 

förutsätter att människor i hög grad är egoistiska (bara väljer vad som gagnar dem själva), 

samt att deras kulturella-och sociala omgivning (till exempel uppväxten) inte har nämnvärd 

påverkan på människors religiösa val.49  

Laurence R. Iannaccone menar att kyrkor/församlingar förändrar sig efter den tid och den 

miljö de befinner sig i. Han menar att en församlings förändringar över tid sker i en form av 

samklang tillsammans med medlemmarna i en församling. Han lyfter fram ett exempel på en 

församling som har en stor andel av höginkomsttagare (som ger stor kollekt till församlingen i 

förhållande till de ”få” timmar de spenderar i kyrkan) kan forma sin verksamhet för att 

tillfredsställa medlemmarnas förväntningar och behov.  I en sådan församling kan det vara att 

människor känner att de vill ”få valuta” för de timmar som de spenderar i kyrkan. En 

församling kan då möta detta behov genom att komprimera till exempel gudstjänsterna 

tidsmässigt. Det kan även innebära att församlingen satsar på anställd personal (framför 

ideella), samt att man utformar kyrkan på ett sätt som tilltalar medlemmarna, vilket i detta fall 

syftar på kyrkolokaler som är större och mer påkostade.50  

                                                           
46 Repstad; Furseth 2005:159. 
47 Repstad; Furseth 2005:160.  
48 Furseth; Repstad 2003:161.  
49 Furseth; Repstad 2003:160.  
50 Iannaccone 1995:79.  
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Iannaccone menar att RCT sticker ut i religionsforskningen då teorin syftar till att mäta vilka 

kostnader/insatser människor är beredda att göra (satsa) i sitt religiösa engagemang för att nå 

sina mål. Han menar att det behövs ”cost-benfit-modeller” för att kunna ta reda på detta: 

The value of cost-benefit models will remain hard to assess (but impossible to dismiss) 

until we begin asking people what they have sacrificed for the sake of their faith.51  

Iannaccone menar att religiöst engagemang kan ses i ljuset av tillgång och efterfrågan. Han 

menar att ”priset/kostnaden” för till exempel deltagande i gudstjänster kan öka periodvis. Han 

beskriver att faktorer som kan liknas vid att kostnaden stiger är till exempel då gudstjänster 

sammanfaller med 3-dagarshelger med fint väder, att ett kraftigt snöoväder har dragit in (som 

kanske gett upphov till oplogade vägar), eller kanske att många av ens vänner inte längre är 

med på gudstjänsterna. Bedömer människor då att det är värt att ”betala den extra kostnaden 

(ansträngningen)” att ta sig till kyrkan eller väljer de andra alternativ (som kanske har lägre 

kostnader) likt stranden i det fina vädret eller att stanna hemma i snöstormen?52  

Iannaccone menar att ett mål eller en strävan behöver inte endast ha målet i sikte utan kan 

även vara grundat i att försöka undvika något. Människor kan både sträva mot ett mål, 

samtidigt som det försöker undvika något. Han menar att detta är tydligt i kristendomen där 

det finns en strävan efter himlen och det eviga livet, samtidigt som man vill undvika helvetet. 

De blir då rationellt att (försöka) undvika de frestelser som finns i denna värld, om strävan är 

efter ett evigt liv himlen.53 

Sociologen Steve Bruce är kritisk till att religiöst beteende54 skulle kunna mätas med hjälp av 

en modell från det ekonomiska fältet.55 Han är inte kritiskt till att använda ekonomiska 

modeller för att undersöka religiöst beteende och tro, utan just att det i fallet med RCT blir 

vilseledande.56 Han menar att ett stort fel som RCT gör är att den inte tar hänsyn till den 

påverkan en människas omgivande kultur har (för framtida religiösa val). Han menar dock att 

RCT kan belysa intressanta detaljer kring religiöst beteende, men att modellen inte lever upp 

till de ambitioner som den utger sig för att ha.57 

                                                           
51 Iannaccone 1995:80. 
52 Iannaccone 1995:83 
53 Iannaccone 1995:82.  
54 Med religiöst beteende syftar jag på frågan; why do religions rise and fall? som Bruce lyfter fram i texten.  
55 Den ekonomiska modellen som Bruce syftar på är RCT 
56 Bruce 1993:193.  
57 Bruce 1993:194.  
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Sociologen och antropologen Meredith. B. McGuire menar att RCT bygger på att människor 

”handlar” på den ”religiösa marknaden”, likt de gör på den sekulära marknaden; med syftet att 

göra största möjliga vinning till minsta möjliga insats. Hon beskriver paradoxen i hur 

konservativa församlingar kan ses som attraktiva, samtidigt som de kräver ett stort 

engagemang/höga insatser. McGuire menar att RCT tolkar detta utifrån att medlemskapet i 

sådana församlingar blir attraktivt då endast de mest engagerade stannar kvar i en sådan 

församling. Den skara som är kvar i församlingen blir således en exklusiv skara.58 McGuire 

ställer sig frågande om det går att veta om en persons religiösa val är grundat i ett så kallat 

rationellt val, där syftet är att maximera den egna vinningen i det beslutet. Hon säger att 

resultat av religiöst beteende ibland går att tolka utifrån att RCT:s teorier stämmer. Men om 

besluten som tagits av den enskilda individen verkligen är grundade utifrån ett rationellt val 

(med maximal egen vinning i syfte), inte går att fastställa. 59 Det hon syftar på är att RCT kan 

fungera som förklaring till större populationers religiösa beteende (i mer generaliserande 

termer), men att RCT inte kan förklara om detta stämmer överens på individnivå.60  

Stark och Finke betonar att RCT inte förutsätter att människor är egoistiska och att alla beslut 

en människa tar grundar sig i hopp om egen vinning. De beskriver att om en förälder springer 

in i ett brinnande hus för att rädda sitt barn, så är det ett beslut som ingen ifrågasätter 

rationaliteten i, även om riskerna är stora för föräldern som springer in i huset. Däremot 

ifrågasätts om Moder Teresas beslut, att ägna sitt liv åt att hjälpa de fattiga och sjuka, kan ses 

som rationellt? Vilken egen vinning gjorde hon? Stark och Finke menar att både dessa beslut 

är fullt ut logiska/rationella, utifrån vad människor är beredda att ”betala” för de mål de har 

(vad de själva anser som viktigt). Ur en synvinkel kan Moder Teresas val ses som irrationellt, 

då ”kostnaderna” är stora och att valets ”belöningar” inte ses motsvara dem (då hon väljer 

bort ett komfortabelt liv mot att leva i slummen). Men de menar att människor tar rationella 

beslut utifrån sina egna preferenser, och vad de anser viktigt och eftersträvansvärt.61 Dessa 

beslut är då fullt ut rationella, båda två.  

Stark och Finke menar vidare att deras modell av RCT ger utrymme för att kultur i vissa fall 

har påverkan på en persons religiösa val. Att tron på en gud inte alltid är ett eget rationellt 

beslut, utan att en människas kulturella omgivning har haft en påverkan. De menar att 

kulturen kan ha en påverkan, samtidigt som en specifik kulturell miljö inte behöver leda till 

                                                           
58 McGuire 2002:297–298.  
59 McGuire 2002:298–299.  
60 McGuire 2002:299.  
61 Stark; Finke 2000:39. 
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att människor inom den nödvändigtvis strävar mot samma mål. Människors individuella 

preferenser styr val/beslut. Vad som dock är konstant eftersträvansvärt, oberoende kultur, är 

mat, skydd, säkerhet, kärlek/ömhet/tillgivenhet. Detta är universella ”preferenser”. De 

framhåller också att människor inte alltid strävar efter att maximera sina religiösa val utan att 

människor ibland tar impulsiva beslut eller att människor inte fullt ut ”orkar” analysera vilka 

val som är bäst lämpade för dem. De förespråkar en modell av RCT som kallas thick model of 

rationality, vilken kan ses som en form av subjektiv RCT-modell. Modellen ger utrymme för 

att människor även kan sträva efter flera mål simultant i livet. De ger ett exempel på hur 

människor kan sträva efter en framgångsrik karriär i yrkeslivet, samtidigt som de har stort 

fokus och engagemang på familjelivet. Modellen betonar även att människor bara kan ta 

beslut utifrån vad (eller den) kunskap som de besitter. Rationella beslut kan ses som 

irrationella, men behöver inte vara irrationella. Rationalitet ska betraktas ur en subjektiv 

synvinkel. Om bristen på kunskap sedan visar att beslutet var dåligt, är fortfarande deras 

val/beslut rationella utifrån den kunskap de hade när beslutet togs. En människas val (i strävan 

efter ett mål) kan således, utifrån sett, verka irrationellt, men vara fullt ut rationellt från en 

människas subjektiva (egna) synvinkel.62 

Stark och Finke definierar rationalitet som:  

Within the limits of their information and understanding, restricted by available options, 

guided by their preferences and tastes, human attempt to make rational choices.63  

 

Micro theory of religion based on rational assumptions. 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt kommer utgå från Rodney Stark och Roger Finkes 

mikroteori om att det religiösa livet är baserat på rationella antaganden; Micro theory of 

religion based on rational assumptions. Micro-teorin finns beskriven i boken Acts of Faith – 

Explaining the Human Side of Religion (2000). 

Stark och Finke menar att den samhällsvetenskapliga forskningen (alltför ofta) beskriver att 

människor som går med (är med) i religiösa rörelser är produkter av socialisering, eller att 

deras beslut att ansluta (till en religiös grupp) är ett irrationellt beslut. Forskningen ser den 

religiösa människan som irrationell när den ansluter till en religiös grupp (och sätter sitt hopp 

                                                           
62 Stark: Finke 2000:37–39. 
63 Stark; Finke 2000:38.  
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till en guds belöningar/hjälp). Beslutet är irrationellt och är ett beslut som en rationell sekulär 

person inte skulle fatta.64Kritiker till RCT menar, enlig Stark och Finke, att människor kan 

fatta rationella beslut utanför den religiösa sfären, men att så fort den samhällsvetenskapliga 

forskningen studerar religiöst beteende så betecknas ofta dessa val som irrationella. Stark och 

Finke menar att beslut som människor tar gällande religiösa val (religiöst beteende) är lika 

rationella inom en religiös kontext som inom en sekulär kontext.65  

Stark och Finke förespråkar att människor, även i den religiösa kontexten, strävar efter att ta 

rationella beslut och att besluten har sin grund i en övervägning av för-och nackdelar.66 De 

framhåller människors preferenser som konstanta. Att människor byter från en församling till 

en annan betyder inte att deras preferenser har förändrats, utan kan betyda att det religiösa 

utbudet har ökat (vilket gör att de hittar församlingar som mer uppfyller deras preferenser).67  

Stark och Finke beskriver att hur stor kostnad/insats en person är villig att betala/satsa (på sin 

tro, gud) beror på till vilken grad en person förlitar sig på sin tro (hur mycket en person litar 

på att deras gud håller sina löften). I relationen mellan en religiös individ och en gud finns ett 

utbyte: ett exchange, som Stark och Finke uttrycker det. Om en religiös människa har en stark 

tro på sin gud som dependable (pålitlig) och att löftena (belöningarna) ses som 

attraktiva/åtråvärda att få del av (belöningar), leder detta till att en människa är villig att betala 

en hög kostnad/insats i sitt religiösa engagemang (fördelarna överväger nackdelarna).68 Ett 

stort engagemang i en församling kan utifrån detta grunda sig i en stark tro på Gud. De litar på 

Gud och har en övertygelse om att Gud kommer uppfylla sina löften. De vet att om de litar på 

Gud kommer belöningen att bli stor. Desto mer en person litar på Gud, och hur högt en 

individ värderar de belöningar som väntar (i himlen) om de håller fast i sin tro, desto mer är 

de villiga att satsa på Gud/församlingen. Stark och Finke menar också att en stark tro kan öka 

benägenheten att en person deltar i religiösa ritualer (gudstjänster).69  

Stark och Finke beskriver att en gud som är responsive (en gud som är faderlig och kärleksfull 

och bryr sig om människor) ses som en attraktiv gud. Det attraktiva finner vi i att en sådan 

gud ofta kan uppfylla de behov som en människa söker efter. En sådan gud blir vad Stark och 

Finke kallar en attraktiv exchange-partner. En gud som kan uppfylla de behov och önskningar 

                                                           
64 Stark; Finke använder ordet rational atheist  
65 Stark; Finke 2000:42–43.  
66 Stark; Finke 2000:85.  
67 Stark; Finke 2000:86.  
68 Stark; Finke 2000:96–97.  
69 Stark; Finke 2000:107.  
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som människor har leder till att människor är villiga att i gengäld (till de belöningar/fördelar 

de kan tänkas få från en sådan gud) avsätta både tid och engagemang för sin tro.70   

Stark och Finke beskriver att det religiösa livet ofta utgörs av att en människa har både en 

privat relation till en gud, samt en relation till en religiös gemenskap. Tron är förankrad både i 

det individuella och i det kollektiva.71 Det religiösa livet är således uppdelat i två riktningar; 

den subjektiva delen som fokuserar på den inre övertygelsen och den objektiva delen som 

bygger på deltagande i den religiösa gruppens (församlingens) 

verksamhet/ritualer/gemenskap.72 Stark och Finke menar att den sociala delen av det religiösa 

livet är viktig och hjälper människor att bygga en stark tro. Genom att omge sig med 

människor av samma trosuppfattning blir det lättare för individen att bygga en stark tro 

(budskapet blir trovärdigt i gemenskapen).73  

 

Ledarskapsperspektiv 

 

Varför ledarskapsperspektiv i uppsatsen?  

 

Anledningen är att ge en bild av vad ledare inom pingst (för unga vuxna) betonar som viktigt i 

arbetet med unga vuxna. Det här avsnittet kommer sedan att ingå i en reflektion i ett senare 

avsnitt, där en jämförelse görs mellan respondenterna och ledarna. 

I uppsatsen analyseras unga vuxnas tro och deras syn på sin församling, men för att få en 

bredare bild har jag även valt att lyfta in en kortare inblick ur ett ledarskapsperspektiv. Jag har 

gjort intervjuer med två pastorer/ledare för att kunna förmedla deras syn på ledarrollen och 

hur de ser på unga vuxna i dagens pingstförsamlingar. I slutdiskussionen kommer jag att 

knyta åter till detta avsnitt för att ge förslag på framtida forskning.  

 

 

 

 

                                                           
70 Stark; Finke 2000:98.  
71 Stark; Finke 2000:102.  
72 Stark; Finke 2000:103.  
73 Stark; Finke 2000:107.  
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Pingst nationellt  

 

 

Mattias Sennehed arbetar som Pingst Församlings unga vuxna-konsult. Som grund i det 

arbete som Sennehed och YA! gör finns en betoning på att församlingarna ska vinna och 

bevara unga vuxna. 74 En del av strategin inom YA! är att några gånger per år skapa 

mötesplatser för pastorer och ledare som arbetar med unga vuxna i pingstförsamlingar att 

mötas och utbyta erfarenheter. Sennehed arbetar även direkt mot lokala pingstförsamlingar 

om de behöver stöd och råd i arbetet med sin unga vuxna-verksamhet.75 

I intervjun med Mattias Sennehed framhåller han tre faktorer som han tror är bidragande till 

att unga vuxna idag väljer att vara medlem/ansluta sig till en pingstförsamling: Sennehed 

beskriver att gemenskapen i en församling initialt kan vara en stark drivande faktor till att 

vara medlem eller ansluta till en pingstförsamling, men han bedömer att gemenskapen i sig 

själv inte kan ses som en faktor till att unga vuxna är medlem i en församling, sett över en 

längre tid. Sennehed menar att de unga vuxna som är med i en pingstförsamling, under en 

längre tid, ofta har en strävan (ett mål) med församlingslivet som inte endast innefattar den 

sociala gemenskapen. Han beskriver att de unga vuxna som blir kvar i pingstförsamlingar har 

förhoppningar att de i församlingen ska kunna leva det kristna livet fullt ut, vara en kristen 

lärjunge, och att församlingen ska kunna erbjuda den autentiska kristna gemenskapen. Den 

sociala gemenskapen i församlingen är ändå helt grundläggande, menar Sennehed. Han 

beskriver att en del unga vuxna vill ingå i gemenskaper med människor i samma ålder som de 

själva, andra vill ingå i en mer generationsöverskridande gemenskap. Gemenskapen är viktig, 

men kärnan i det hela är strävan efter det autentiskt kristna livet där gemenskapen är en viktig 

del av en större helhet. 

Den andra faktorn är att en betydande andel av de unga vuxna i pingstförsamlingarna inte 

aktivt sökt sig till en pingstförsamling, utan grundar sig på att ens föräldrar varit/är 

medlemmar i en pingstförsamling och att man själv växt upp i församlingsmiljön. Att vara 

medlem i en pingstförsamling har således kanske inte varit ett aktiv val, menar Sennehed, 

utan snarare att man som ung vuxen fortsatt att vara medlem i en pingstförsamling, efter barn-

och ungdomsåren i församlingen. Sennehed tror att man kanske inte funderat djupare i de 

teologiska grunderna i olika samfund och sedan kommit fram till att pingströrelsen stämmer 

                                                           
74 Pingst Sverige hemsida: https://www.pingst.se/ya/ (hämtat: 2019-05-18).  
75 Pingst Sverige hemsida: https://www.pingst.se/ya/ (hämtat: 2019-05-19).  

https://www.pingst.se/ya/
https://www.pingst.se/ya/
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bäst överens med ens teologiska uppfattning, utan mest kanske att man trivts i kyrkans 

atmosfär och därav valt att stanna.  

Den tredje faktorn är att man som icke-troende blivit inbjuden till en pingstkyrka och sedan 

därefter blivit medlem. Att en pingstförsamling även där, inte varit ett direkt aktivt val.                                                                                                                                                             

Vad gäller ledarskap för unga vuxna anser Sennehed att de unga vuxna måste uppleva att 

ledarna/pastorerna ser dem och uppmärksammar dem. Han säger att när han frågar unga 

vuxna vad de förväntar sig av ledarna får han svaret att det viktigaste är att de känner sig 

bekräftade och att ledarna visar intresse för dem. De unga vuxna vill få bli del av en 

gemenskap och känna tillhörighet. Sennehed beskriver att det framför allt är viktigt initialt, 

när unga vuxna kommer som nya till en församling, att de möts upp väl och snabbt får bli del 

av en gemenskap. Det motsatta, kan få konsekvensen att de väljer bort 

församlingsgemenskapen, vilket Sennehed fått reaktioner på från unga vuxna, som inte 

kommit in/fått bli del av en gemenskap eller att ledarna visat bristande intresse för dem. 

Gemenskapen i församlingen får, som Sennehed var inne på tidigare, inte vara den enda 

anledningen till att unga vuxna är med i en församling. Den sociala gemenskapen är inte 

bärande nog i sig själv, menar Sennehed. Församlingens sociala gemenskap kan lätt bytas ut 

mot andra gemenskaper ute i samhället. Gemenskapen behöver därför även bottna i 

erfarenheter av att de unga vuxna får uppleva personliga- och känslomässiga erfarenheter av 

tron. Sennehed betonar dock att det inte är nödvändigt att unga vuxna måste stanna just 

specifikt i den egna församlingen, eller för den delen i en pingstförsamling. Tiden som ung 

vuxen kan innebära flytt mellan olika städer för studier och annat, vilket gör att man kan gå 

från den ena församlingen till den andra. Det viktigaste, betonar Sennehed, är att de unga 

vuxna bevarar sin kristna tro. Att församlingen hjälper de unga vuxna att bygga en stark tro. 

Om man vid flytt sedan går med i en annan församling i ett annat samfund behöver inte det 

vara fel eller ett misslyckande på något sätt för en församling. Sennehed uttrycker att ”…det 

är viktigare att man är kristen än att man är pingstvän.”  

En gemenskap som är vanlig inom pingst är så kallade cellgrupper. Mindre grupper där 

församlingsmedlemmar träffas i någons hem en vardagskväll eller kanske ute på något café. 

Sennehed tycker att cellgrupper (eller hemgrupper som det också kan kallas, det finns många 

namn) är en viktig del i det kristna livet. Att få samtala kring tron, att be tillsammans och 

sjunga lovsång i mindre grupper kan tillföra mycket i det kristna livet. Det kan då innebära att 

det existerar två gemenskaper i församlingslivet: den mindre gemenskapen i cellgruppen och 

den stora församlingsgemenskapen i kyrkan. Går det då att välja bort en av dessa 
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gemenskaper frågar jag? Sennehed menar att det blir lite som att plocka russinen ur en kaka. 

Cellgruppen är en del av en helhet och att bara välja att delta i den mindre gemenskapen kan 

bli problematiskt.  

 

Sennehed betonar, som jag nämnde tidigare, att de sociala aspekterna inte räcker för att unga 

vuxna ska stanna i församlingarna utan att det måste bottna i erfarenheter av Gud. I detta 

menar han att det handlar om att skapa en miljö som gör det möjligt att växa i tron. Sennehed 

uttrycker det på följande sätt:  

 

Jag tänker grundläggande att allt som kan växa är organiskt. Det handlar om att ha en 

miljö som är lämplig för det som ska växa att växa i. I vårt sammanhang, att det finns 

näring och i det skulle jag säga teologi. Att det finns kunskap om Gud, om trons 

beståndsdelar, att man är i en miljö där man får växa i kunskapen om Gud och om 

Bibeln. En sund sådan miljö. Att det finns en värme, att det är en kärleksfull 

gemenskap… då tror jag man växer. 76 

 

Han säger att det är viktigt att tron hos unga vuxna får djupa rötter, att tron blir stabil. 

Sennehed frågar sig: ”Var möter man Gud?” Visst kan trivselkvällar och bruncher i 

gemenskap vara viktiga för unga vuxna, men var möter de unga vuxna Gud, frågar han 

sig? Sennehed tror det är viktigt att församlingar funderar kring att skapa forum där de 

unga vuxna kan möta Gud. Han har under åren som huvudansvarig pastor med fokus på 

unga vuxna arbetat med en ung vuxen-retreat som kallas Möt Gud dygn. Detta innebär 

att unga vuxna åker iväg på en retreat där fokus är på; ”… den andliga gemenskapen, 

men också förväntan på att Gud vill göra sig tydlig för oss.” Sennehed poängterar dock 

tydligt att ”… det finns tusen sätt att skapa verksamhet som kan möta det här”, men att 

man ska inspirera och utmana unga vuxna att försöka möta Gud, att få en andlig 

upplevelse.  

 

Pingst lokalt  

 

Gabriella Grönberg arbetar som pastor i pingstförsamlingen i Västerås och 25% av tjänsten är 

avsatt för arbete med unga vuxna. Församlingen i Västerås har ca 1300 medlemmar. 77 

                                                           
76 Citat: Mattias Sennehed 
77 Pingströrelsens årsbok 2018:48.  
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Anledningen till att vi ser unga vuxna i dagens pingstförsamlingar tror Grönberg delvis har 

sin grund i att flertalet säkerligen växt upp i församlingsmiljön i en pingstförsamling (eller en 

församling i något annat samfund). I församlingsmiljön, under uppväxten, tror Grönberg att 

de känt att församlingen givit dem en känsla av trygghet, vilket gjort att de sedan stannat kvar 

i församlingen som unga vuxna. Andra, som inte växt upp i en kristen miljö, kanske har 

kommit/anslutit till församlingen för att finna vänner och gemenskap.  

Grönberg säger att något som pingstförsamlingen i Västerås arbetar med är att visa för andra 

unga vuxna (som kanske inte är troende) att unga vuxna de facto finns i pingstförsamlingar 

idag. Därför försöker församlingens unga vuxna vara ute på till exempel stadsfestivaler och 

andra evenemang i staden där mycket folk samlas, för att bjuda på fika och berätta om 

församlingen och kristen tro. Genom detta vill församlingen, menar Grönberg, nyansera den 

bild en del har av pingstförsamlingar. Hon säger att församlingen vill visa att den ” Stannande 

inte på 1960-talet”. Grönberg menar att pingstförsamlingen i Västerås vill visa att de lever 

och verkar i samtiden. Hon vill att församlingen ska upplevas som fräsch (modern).   

Grönberg tror att pingströrelsen tidigare kan ha uppfattats (utifrån) och kanske även varit, en 

alltför strikt rörelse. Hon menar att församlingen ska vara tydlig i vad som är deras tro och 

vägleda de unga vuxna och bygga en grund i deras tro. Men, det får inte bli för strikt utan de 

unga vuxna måste mötas av generositet och öppenhet, samtidigt som vägledningen måste 

hålla sig inom ramarna för vad som ryms inom tron. Miljön som församlingen vill skapa är att 

man som ung vuxen känner sig som en del i en gemenskap och att man till viss del blir 

omhändertagen av ledarna, utan att ledarna för den delen inte blir någon ”babysitter”, som 

Grönberg uttrycker det. De unga vuxna måste få vara egna och fria individer.  

En verksamhet som många unga vuxna i församlingen är delaktiga i är tillväxtgrupper (även 

kallat hemgrupper, cellgrupper, bönegrupper, med mera.). Grönberg beskriver dessa träffar 

som ett bra sätt att hålla fast vid tron och få möjlighet att uttrycka sig och prata om sin tro. I 

de mindre grupperna kommer man även närmare varandra, relationsmässigt, och det är i dessa 

grupper som man kan får vara öppen om tvivel och funderingar kring tro. Grönberg betonar 

dock att man inte endast bör vara med i tillväxtgruppen, utan att det är viktigt att även delta i 

den stora församlingsgemenskapen. I perioder kan det fungera att bara vara med i en 

tillväxtgrupp, men inte under en längre tid. Hon anser då att man missar vissa viktiga element 

i gudstjänsterna som till exempel lovsången i den stora församlingsgemenskapen.  
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Grönberg beskriver att i den kristna tron kopplar hon bland annat andlighet till att Guds ande 

bor i den kristne. Hon beskriver att begreppet andlighet även kan förklaras som ett 

samlingsbegrepp på det som inte är fysiskt synligt för människan. Grönberg säger att under 

till exempel gudstjänster så kan man få andliga upplevelser. Hon kallar gudstjänster för en 

gemensam andakt (andlighet) och betonar genom detta betydelsen av den stora 

församlingsgemenskapen. 

Gemenskap och nära relationer med andra kristna betonar Grönberg som en betydelsefull del 

av det kristna livet. Det är viktigt att kunna knyta an till någon annan kristen, vare sig det är 

en kristen i den egna församlingen eller ej. Hon berättar hur församlingen försöker ge de unga 

vuxna ett sammanhang och arbetar mycket med att skapa gemenskap mellan församlingens 

unga vuxna. Gemenskapen kan innebära att till exempel gå ut och äta efter en gudstjänst eller 

att ses över en fika på något café. Det finns ett medvetet val i detta, menar Grönberg och det 

är att de unga vuxna ska känna stöd i att församlingen satsar på dem, och att de är en del av 

framtiden i församlingen.   

 

Resultat – Intervjuer  

 

Unga vuxna (19–29 år) 

 

Stad Antal intervjuer Intervju-metod Dokumenteringsmetod 

Västerås 3 Direktintervju Anteckningar/Ljudinspelning 

Örebro 2 Telefon Ljudinspelning 

Linköping 3 Telefon och Skype Ljudinspelning 

Norrköping 1 Telefon Ljudinspelning 

                          

Könsfördelning: 3 män, 6 kvinnor  
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Respondenterna  

 

Namn (pseudonym)  Ålder Uppväxt i Pingstförsamling 

Maria 19–29 år Ja 

Sara 19–29 år Ja  

Filippa 19–29 år Ja 

Andreas 19–29 år Nej 

Liam 19–29 år Ja 

Sebastian 19–29 år Nej  

Wilma 19–29 år Ja 

Clara 19–29 år Ja, delvis.  

Nathalie  19–29 år Ja  

 

 

Nära gemenskap  

 

På vilket sätt vill du bli bemött av ledarna i din församling? 

Vid flertalet av intervjuerna svarade respondenterna att de vill känna att ledarna ser en och att 

de blir bemötta med både respekt och intresse. Maria säger att hon vill känna att ledarna 

lyssnar på henne och att bemötandet är bra från ledarna och att de kanske frågar hur hon mår 

ibland/kollar läget. Filippa säger att hon vill bli bemött med intresse av ledarna. Att ledarna 

ser henne och att hon får känna sig inkluderad. Andreas svarar kort och koncist att han vill bli 

bemött med respekt. Liam menar att det inte går att förvänta sig att ledare i större 

församlingar ska kunna göra allt som unga vuxna kanske förväntar sig av en ledare. Han 

betonar att det som är viktigt för honom är att ledarna kommer ihåg honom (känner igen 

honom och vet vad han heter). Liam tror att unga vuxna lämnar församlingarna om ledare inte 

skapar en nära relation till unga vuxna. Kanske har en församling ingen ledare som har 

specifikt ansvar mot de unga vuxna och då är det ingen som tar ansvaret att skapa en nära 

relation med unga vuxna i församlingen. Han säger att han har vänner som genom detta inte 

kommit in i församlingens gemenskap och således lämnat församlingen. Har tror att det 

personliga tilltalet är väldigt viktigt och tycker att andra församlingar som Hillsong och Life 

Center lyckats bättre med detta.  
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Den genomgående önskan från de unga vuxna, som nämndes vid flertalet intervjuer, var att 

mötas med respekt och bli sedd av ledarna.  

Mest frekventa nyckelord/teman i intervjuerna: 78 respekt (5) bli sedd/ser en (4) 

 

Hur ser du på att delta i en tillväxtgrupp/cellgrupp? En mindre grupp 

församlingsmedlemmar (eller andra troende) som möts i någons hem en gång i veckan 

eller någon gång månaden.   

Andreas säger att ”Det är bra att det finns hemgrupper för folk i samma ålder och samma 

tankar och svårigheter och hjälpa varandra och be för varandra.” Han beskriver cellgruppen 

som en av veckans höjdpunkter. Den fungerar bra, tycker han, för att hjälpa varandra i tron 

och genom svårigheter. Han lyfter fram att det är bra med jämnåriga i gruppen. Sara säger att 

det är ett bra sätt att skapa en nära gemenskap. Filippa anser att cellgruppen är otroligt viktig 

och ” En mindre grupp där man får bolla tankar som man kanske inte kan göra en söndag. 

Jag ser den gruppen som väldigt viktig och värdefull för ens kristna liv.” Wilma var till en 

början skeptisk till cellgrupper och tyckte att det mest var en sak som tog tid, men har på 

senare tid ändrat uppfattning och tycker nu det är en viktig del av hennes kristna liv. Hennes 

tidigare tveksamma inställning till cellgrupper berodde på erfarenheter av cellgrupper som 

inte fungerade.   

Jag har väl länge tyckt att det [cellgrupper]varit en till sak att få in i det kristna 

livsschemat och tyckt att det inte alls känns särskilt lockande och mest tungt. … Jag tror 

att man känner så [negativt inställd] är för gemenskaper [cellgrupper] som inte riktigt 

fungerar. 79 

Liam ser cellgruppen som något ytterst centralt, men är inte med i någon grupp då han inte 

blivit inbjuden till någon. En tendens i flertalet intervjuer var att cellgruppen är något bra och 

att den är viktig för att skapa nära gemenskap.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Superlativ; bra/väldigt bra/superbra/härligt (4), gemenskap 

(4).  

 

                                                           
78 Siffran inom parentesen anger i hur många intervjuer ett visst tema/ord har använts.  
79 Wilma  
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Är relationen med dina medmänniskor lika viktig som din relation med Gud? (d.v.s. bör 

en kristen alltid kunna ge både Gud och sina medmänniskor 100% av sitt 

engagemang/kärlek). 

Andreas säger att Gud bör vara nummer ett. Andreas utvecklar vidare att ” Alltså, att du är 

mer hängiven till Gud än människor betyder inte att du inte ger något till människor utan 

förhoppningsvis genom Gud kan du ge mer till människor än du klarar av själv. ” Clara 

menar att relationen med Gud är den viktigaste, den ska vara ”hundraprocentig”, medan 

relationen till medmänniskor inte alltid behöver vara hundraprocentig. Filippa menar också att 

det är relationen med Gud som är den viktigaste, men det är svårt att rangordna då båda 

relationerna är viktiga. Sara säger att hon inte vill behöva känna prestationen att vara 100% 

engagerad i sina medmänniskor, för hon behöver tid till sig själv och till Gud.  

Liam och Nathalie går emot trenden i svaren och säger att de ser relationen med Gud och sina 

medmänniskor som lika viktig. Liam säger vidare att det är farligt om man prioriterar det ena 

mer än det andra. Det bör finnas en balans mellan de två tycker Liam. Nathalie säger att 

relationen med Gud och till sina medmänniskor är lika viktig. Nathalie säger att ”Den relation 

du har med Gud är väl kanske mer privat, men det relationen med Gud ger dig är det du ska 

visa till dina medmänniskor.” 

Wilma känner att hennes relation med Gud ligger före relationen till sina medmänniskor. 

Maria säger också att relationen med Gud är viktigare än den till sina medmänniskor. Alla 

utom två respondenter lyfte fram relationen med Gud som viktigare än relationen med sina 

medmänniskor. Sebastian säger att han prioriterar relationen med Gud främst, men att det 

ibland kan bli att han omedvetet prioriterar sina medmänniskor framför Gud. 

Mest frekventa nyckelord/teman: Relationen med Gud är viktigare än den till sina 

medmänniskor (7).  

 

Hur öppen känner du att man kan vara i den stora församlingsgemenskapen om egna 

problem som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem m.m.?   

Sebastian säger att han till en början (när han gick med i församlingen) kände att man kunde 

vara öppen om till exempel relationsproblem i församlingen, men säger att han nu på senare 

tid har börjat tveka i frågan;                                                                                                                                                 
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Jag har tänkt att man kan vara väldigt öppen och känt att det är en sådan stämning [att 

man kan vara öppen], men sedan har jag hört lite olika berättelser där folk kanske inte 

varit så öppna [inte fått ett bra bemötande när man berättat om t.ex. relationsproblem] och 

församlingen har blivit ganska dömande [inte vågat vara öppna för att församlingen varit 

dömande], så jag vet inte riktigt vart jag står där.80 

Maria säger att man kan berätta om problem i den stora församlingsgemenskapen, men 

mer i allmänna ordalag, inte vara alltför specifik. Man kan be om förbön men behöver 

inte berätta detaljerat om sina problem. Clara är inne på samma spår som Maria. Hon 

menar att man kan vara öppen i den stora församlingsgemenskapen, men att man kanske 

endast ska vara fullt ut öppen i mindre gemenskaper, som till exempel cellgrupper. 

Wilma säger att i de flesta fall blir det att man berättar om svåra perioder i efterhand. 

Vittnesbörd i efterhand, istället för att dela bördorna i stunden. Hon förklarar att det 

alltid är lättare att prata om en tuff tid i ett senare skede, när det gått en tid.  

Sara säger att hennes församling kan bli bättre på öppenheten kring detta. Det finns en risk att 

man ska vara på ett visst sätt, säger Sara.  Det är lite svårt att visa sin svaghet öppet i 

församlingen menar hon. Liam säger ungefär samma som Wilma att man oftare berättar om 

sina problem i dåtid, istället för nutid. Andreas funderar; ”Jag tror man ska vara försiktig med 

vem man delar det med, trots att man är inom församlingen” ”Förhoppningsvis dela med sig 

mer i en tillväxtgrupp än man gör i stora församlingen”. Filippa tycker också; ”Jag tänker att 

det är ganska svårt. Särskilt om man har växt upp i en församling.” Hon berättar att hon haft 

ledarroller i församlingen och då känt en press att vara perfekt och inte visa sina brister i den 

stora församlingsgemenskapen, även om alla är medvetna om att alla har sina brister.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Inte lämpligt/svårt att ta upp detta i den stora 

församlingsgemenskapen och bättre ta det i mindre gemenskaper (7).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Sebastian  
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Individualism 

 

Är det något speciellt som du känner att din församling (eller pingstförsamlingar i stort) 

borde kunna erbjuda till dig/de Unga Vuxna? 

Filippa kan inte komma på något specifikt som en församling ska erbjuda unga vuxna. Men 

gemenskap ser hon som viktigt. Liam tycker att i grund och botten så är det ju Jesus som en 

församling ska erbjuda unga vuxna. Att Gud ska vara i centrum. Maria efterfrågar cellgrupper 

för unga vuxna i sin församling. Sebastian nämner också cellgrupp som en önskan. Han skulle 

gärna vilja att församlingen skulle kunna erbjuda en cellgrupp för unga vuxna. Andreas 

betonar gemenskapen som viktig. Att få gå ut och fika med andra unga vuxna ser han som 

viktigt. Sara är inne på att unga vuxna skulle behöva erbjudas ledaruppdrag.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Gemenskap (5), utveckla tron på djupet (2).  

 

 

Vad skulle en församling kunna göra för Unga Vuxna som lider av ensamhet och 

isolering?  

Liam säger att för dem som lider av ensamhet och isolering är det viktigt att finnas till som 

medmänniska. Om man har en relation till någon som man tror är ensam kan man besöka den 

personen. Liam säger att det kan låta lite ”knasigt” att åka hem till någon, men han betonar 

vikten av att vara en medmänniska. Även Filippa betonar att ta personlig kontakt med någon 

som kan verka lida av ensamhet och isolering. Sebastian uttrycker att: 

…nu vet jag inte vad man kan göra konkret egentligen, mer än att kanske meddela att det 

finns plats, hit får man alltid komma. Man kan meddela det på både universitet och 

skolor. Att folk får reda på om man känner sig ensam att det finns ett ställe man kan 

komma till i alla fall. Så man inte behöver vara ensam.81 

Andreas säger att: ” Det är nog att regelbundet träffa andra, att inte ha det där (träffar) en 

gång i halvåret.” Andreas menar att om man är medlem i en församling så ska man kunna 

förvänta sig att församlingen erbjuder mötesplatser för unga vuxna varje vecka. Att man vet 

att även denna vecka kommer jag få vara del i en gemenskap med andra unga vuxna. Sara är 

                                                           
81 Sebastian 
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inne på samma spår att det är viktigt att få vara del av en grupp. Wilma betonar cellgrupper 

som ett sätt att bemöta ensamhet och isolering.   

 

Mest frekventa nyckelord/teman: Gemenskap (5).  

 

Vad skulle kunna få dig att lämna din församling?  

Liam betonar ett osunt ledarskap som problematiskt och att det skulle kunna få honom att 

lämna sin församling. Andreas menar att om man bara blir utnyttjad som en resurs så vill han 

inte vara med. Han vill känna att han är en del av församlingen, inte att han blir använd 

(utnyttjad) av församlingen. Sara säger att om församlingens teologi börjar gå helt ”crazy” 

och hon känner att församlingen tenderar att bli en sekt så lämnar hon församlingen. Maria 

betonar också de teologiska aspekterna: 

Att de inte längre predikar om Guds ord. Om det är något helt annat. Att man bara pratar 

ekonomi eller andra saker som inte är utifrån Bibeln. Det jag bara vill är allt som är från 

Bibeln [skratt], jag vill inte höra något annat än det. För om de viker sig ur Guds ord, om 

de tar in saker som man gör i världen i en församling, det tycker jag är fel.82 

Clara säger att hon har bra relationer med många i sin församling och känner en stor 

gemenskap. Men hon säger att om hon skulle känna att hon inte hade det (bra relationer och 

gemenskap) så skulle det kunna vara en anledning att byta församling.  

Filippa säger att: 

Det är nog om det inte finns någon som du kan identifiera dig med, till exempel i ålder, 

som är ganska viktigt. Om det inte finns någon du kan relatera till, säg att alla skulle vara 

jättegamla och det inte finns någon ung vuxen, då skulle det nog vara ganska tungt att gå 

till den församlingen och kanske försöka hitta en annan [församling] där det finns fler 

som mig. Eller om man inte skulle få…om jag vill engagera mig men inte få någon 

respons på det. Så skulle det kunna vara att då söker jag mig till där jag får använda mina 

gåvor. Så det är nog det.83  

                                                           
82 Maria.  
83 Filippa 
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Wilma säger att det är viktigt att det inte blir för strikt. Det måste finnas en frihet inom 

församlingen att få tänka fritt och få utlopp för sin tro. Att man pratar om en levande tro 

och vad Gud kan göra idag.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Osunt ledarskap (3).  

 

Andlighet/växa i tron 

 

Vad är andlighet för dig? 

Andreas beskriver andlighet som allt vi inte kan se. Han menar också att andlighet är den 

helige Ande. Den helige Anden beskriver han som något varmt och bekvämt, mestadels. 

Wilma upplever andlighet i lovsång. Clara beskriver att andlighet är att känna Guds närhet. 

Maria beskriver bland annat andlighet som kommunikation med den helige Ande och vid 

tungotal. Maria betonar fasta som ett sätt att få andliga upplevelser. Filippa säger att andlighet 

kan liknas vid den inre vetskapen om att Gud är med henne. Sara kom med det kortaste svaret 

på denna fråga: ” För mig är nog andlighet relationen mellan Gud och mig helt enkelt. Enkelt 

svar [skratt].”  

Mest frekventa nyckelord/teman: Relationen till Gud/lära känna Gud (4), Helige Ande/n (2) 

 

När och var i tillvaron upplever du andlighet?  

Liam säger att han inte är den andliga typen. Han beskriver sig som gudstroende och bekänner 

sig till Jesus, men att han inte blir ”superexstatisk vid karismatiska tillställningar.”  

För mig så, andlighet för mig, jag är inte en super-andlig person i den mån att…visst jag 

är gudstroende, jag bekänner mig till Jesus och i allt det här, men jag är inte den som blir 

superexstatisk vid karismatiska tillställningar utan snarare ganska lugn av mig. Andlighet 

för mig är framför allt det här med stillheten och själva…närvaro är andlighet. Att man 

inte behöver stressa iväg någonstans utan andligheten… är en längtan i bönen.84 

Wilma säger att hon kan uppleva andlighet på många olika sätt. I kyrkans lovsång, i mötet 

med medmänniskor eller när hon läser i bibeln. Clara säger också att i mötet med andra 

människor kan hon uppleva andlighet. Sebastian känner andlighet i lovsången. Filippa säger 

                                                           
84 Liam  
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att andlighet ibland kan uppkomma när hon sätts i svåra situationer och hon måste förlita sig 

på Gud för hjälp. Andreas betonar att han upplever andlighet på en del gudstjänster. Han säger 

att om det är ”En riktigt bra gudstjänst” så kan han uppleva Guds ande röra sig i rummet.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Ensam/stillhet (7) I kyrkan/lovsång (5)85 

 

 

A, Skulle du uppskatta mer former av enskild andlighet i församlingen?  

B, Vad skulle det vara i sådana fall?  

Nathalie ser inte behovet av enskild andlighet i kyrkan då hon menar att man ändå har så 

mycket tid utanför kyrkan när man själv kan ha enskild andlighet. Sara, däremot, skulle 

uppskatta ett bönerum i kyrkan: 

Jag skulle uppskatta ett bönerum där man kan komma, inte bara på söndagar, utan lite när 

som. Komma att vara i kyrkan för att vara med Gud själv.86 

Även Maria skulle uppskatta mer enskild andlighet i kyrkan. Maria ser även den enskilda 

andligheten i något som man kan göra gemensamt. En form av enskild andlighet i en 

gemenskap. Filippa är även inne på att det går att uppleva enskild andlighet i en gemenskap. 

Hon säger sig uppleva enskild andlighet i till exempel lovsången i kyrkan. 

 

Mest frekventa nyckelord/teman:  Tycker inte mer former av enskild andlighet behövs i 

församlingen/kyrkan (7) 

 

Känner du att det finns möjligheter för dig att engagera dig i församlingens verksamhet 

om du skulle vilja? 

Sebastian kände redan från början, när han gick med i församlingen, att det fanns goda 

möjligheter att engagera sig i församlingens verksamhet. Clara säger att det ”absolut” finns 

möjligheter att engagera sig i församlingens arbete. Hon menar också att det känns rätt för 

                                                           
85 Flera av respondenterna svarade att de upplever andlighet både i ensamhet och tillsammans med andra i 

kyrkan.  
86 Sara 
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henne att engagera sig i verksamheten då Gud gett henne speciella gåvor som behövs i 

församlingen. Gud har givit henne vissa gåvor och då känner hon att det känns rätt att ge av 

de gåvorna. Sara säger även hon att det finns goda möjligheter att engagera sig i församlingen. 

Hon menar att det för henne är snarare en fråga om att säga nej så hon inte får för många 

uppdrag. Nathalie säger att det finns många möjligheter och sätt att engagera sig. Vissa 

uppdrag, menar hon, kan vara större, men att även mindre engagemang/uppdrag behövs. Som 

till exempel att hälsa välkommen vid gudstjänsterna eller att stå i kassan i fiket. Liam säger att 

det förvisso finns möjligheter för honom att engagera sig i verksamheten, men att det kanske 

inte är så för alla. Han beskriver i sin församling att: 

…det finns en viss olyhördhet från ledningen och de som har hand om ansvaret att 

verkligen se människor och komma ihåg människor som har sagt att de vill ställa upp. 

Det skulle jag säga är ett stort problem och en utmaning. Men det gäller att vara rätt 

person för att man ska bli ihågkommen. Jag har lyxen att [bli ihågkommen], och det är 

inget medvetet, det är nog mer strukturellt traditionsbundet problem att man inte kanske 

kommer ihåg.87 

Liam beskriver att i hans församling är det lätt att som ung vuxen bli sedd av ledarna i 

församlingen och få uppdrag om man vill. Men han ser ett problem i att äldre personer som 

vill engagera sig ibland blir bortglömda och inte får engagera sig, trots att de vill det.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Superlativ; verkligen, absolut, eller ett tydligt ja på frågan 

om möjligheten att engagera sig i församlingens verksamhet (9) 

 

Hur känner du inför evangelisering?  

Sebastian har en lite tudelat inställning till evangelisering:  

Det är både fantastiskt och kan vara väldigt…bli väldigt fel. Jättebra om det finns folk 

som vill evangelisera men det kan bli lätt att man försöker tvinga saker på folk, och det 

tycker jag inte är rätt. För då tappar man själva meningen med hela tron, att det ska vara 

ett fritt val.88 

Andreas säger att det är bra med evangelisering, men inget han själv skulle vilja göra. Sara 

beskriver att hon inte är den som ställer sig med mikrofon på stan och evangeliserar, men hon 
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tycker det är ok att evangelisera till kompisar i de mindre sammanhangen. Liam ser också att 

han för egen del känner att han evangeliserar bäst i det vardagliga samtalet i mindre 

sammanhang. Han tror inte heller att det skulle ge så mycket, för egen del om han gick ut på 

stan och skrek ”Jesus är herre”. Han känner snarare att det är i samtalet han känner sig 

hemma.  

Mest frekventa nyckelord/teman: obekvämt (3) gärna evangelisering i det lilla 

sammanhanget (3) Roligt, positiv inställning till att själv evangelisera (2) 

 

Skulle du vilja gå in i en ledarroll i församlingen?  

Flertalet av respondenterna har redan i nuläget olika ledarroller i sina församlingar. Sara är 

redan ungdomsledare men hon efterlyser även att unga vuxna i hennes församling ska få ta 

större ansvar/ledarroller. Andreas ser positivt till att ta på sig en ledarroll. Han ser fram emot 

att i framtiden få utvecklas som ledare. Maria skulle också vilja ta på sig en ledarroll, men 

bara om det är Guds vilja att hon ska vara ledare: 

Jag skulle kunna tänka mig det, med Guds hjälp, om det är Guds vilja. För en sak vi 

glömmer är att alltid be innan man går in i någonting. En del är sådär ja absolut jag kan 

tänka mig det om jag är ledig från jobbet eller skolan. Det är inte bara det. Att ha ansvar i 

en ledarroll, spelar ingen roll om det är för barn eller ungdomar, eller den stora 

församlingen, det är viktigt att man ber först om det är Guds vilja. Om det är det Gud vill 

att du ska göra.89 

Wilma säger att hon är positiv till en ledarroll men att hon kanske inte aktivt skulle söka en 

ledarroll. Hon menar snarare att om det skulle uppstå ett behov att till exempel en verksamhet 

behöver en ledare och att hon känner att hon skulle kunna ta sig an det uppdraget, så skulle 

hon tacka ja till en sådan roll.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Ja, positiva till en ledarroll (9)   

 

Hur tycker du en församling ska göra för att få unga vuxna att växa i tron?  

Liam föreslår fördjupning i tron genom bibelstudier. Han säger att det är viktigt att 

undervisningen följer ens egna utveckling. Att undervisningen i tron måste anpassas efter 

                                                           
89 Maria.  
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ålder. Det finns en skillnad på att vara ungdom och ung vuxen och undervisningen ska 

anpassas därefter. Som ung vuxen måste man få möjlighet att fördjupa sin tro och även 

utmanas i sin tro för att växa i tron. Han tror även ur en evangeliseringssynpunkt att fördjupad 

undervisning skulle vara bra: 

Jag tror man får ha andra verktyg för att få unga vuxna att bli troende. Men det är en helt 

annan femma. Men man skulle bli mer bekväm i sin evangelisation om man fördjupade 

sig i tron och vet vad tron handlar om och kan bemöta vissa fördomar, exempelvis 

eventuella felaktigheter om Bibeln eller teologiska frågor eller om kyrkan exempelvis.90 

Clara tror att det är viktigt att skapa relationer mellan unga vuxna för att kunna utvecklas i 

tron. Att få umgås med andra unga vuxna och lära känna varandra. Filippa tror det är viktigt 

att våga satsa på unga vuxna; ge unga vuxna ansvar och förtroende. Genom att göra detta tror 

hon att man vill vara kvar i kyrkan och engagera sig. Våga ge unga vuxna förtroendeuppdrag.  

Mest frekventa nyckelord/teman:  

Gudstjänster anpassade för unga vuxna (2) 

Få dem att engagera sig i församlingen/ge dem uppdrag, ansvar, förtroende (2) 

Undervisning på rätt nivå i förhållande till ens egna ålder/utveckling (2).  

 

Varför Pingst? 

 

Varför är du med i en pingstförsamling? 

En stor del av de svarande uppgav att det är med i en pingstförsamling för att de vuxit upp i 

en pingstförsamling. Att vara med i en pingstförsamling har inte nödvändigtvis från början 

varit ett aktivt val. Nathalie och Clara säger att pingst känns hemma för dem. Maria säger att 

pingst ”känns rätt”. Andreas, som inte växt upp i en Pingstförsamling betonar att han är med 

i en pingstförsamling för att:  

Det är för den helige Anden-perspektivet. Jag känner den helige Anden verka i mitt liv. 

Så jag vet att han är en aktiv och verklig del.91 

Maria säger att:  

                                                           
90 Liam  
91 Andreas 
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…pingst går efter bibeln. Det finns de som blandar in andra teman men pingst går efter Bibeln. Man 

ska inte blanda ihop utan helt enkelt ska man i en församling gå efter Bibeln.92  

 

Mest frekventa nyckelord/teman:  

Är med för man växt upp i en pingstförsamling (6) 

Pingst känns hemma (2) 

Betoningen på den helige Anden i församlingen (2) 

 

Vad är det bästa med att vara med i en pingstförsamling? 

Clara säger att det finns en stor öppenhet i församlingen, och mycket kärlek. Hon säger att 

hon kan vara öppen i församlingen om hon skulle ha problem med något hon ”brottas” med. 

Filippa uppskattar att pingst har en levande tro. Sara tycker det bästa är att hon kan dela 

vardagen med människor som hon känner en gemenskap med. Nathalie säger att hon gillar att 

det finns pingstförsamlingar över hela Sverige: 

…det bästa med det är ju att vi inte står ensamma som pingstförsamling utan att 

pingstförsamlingar finns runt om i hela Sverige, skulle jag nog säga. Att vi tar del av 

varandra och delar olika tankar och åsikter i hela rörelsen, generellt.93 

 

Mest frekventa nyckelord/teman:  

En levande tro i församlingen/Gud verkar även idag (2)  

Att pingströrelsen finns över hela Sverige/att rörelsen är stor i Sverige (2) 

Öppenhet (2) 

 

 

Vad är mindre bra i församlingen? 

Sara säger att hon önskar att man kunde få visa sig svag i församlingen. Filippa säger att 

församlingen ibland kanske överutnyttjar folk. Filippa frågar sig var gränsen mellan 

frivillighet och att vara anställd egentligen går? (att engagemanget bland medlemmarna i 

                                                           
92 Maria  
93 Nathalie  
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församlingens verksamhet kan trötta ut folk). Liam menar att pingströrelsen i stort saknar den 

intellektuella dimensionen. Liam menar att samtalsklimatet inte går på djupet och inte går in i 

utmanande intellektuella samtal/diskussioner. Clara säger att då hennes församling är stor så 

kan man missa den där familjära känslan där alla känner alla. Maria skulle uppskatta om det 

kunde vara mer tydlighet (från ledare/pastorer) om hur unga ska klä sig, Vad som är lämpligt, 

samt ett ökat fokus på undervisning: 

När jag ser ungdomar [unga tjejer], där jag går nu, de klär sig på ett sätt som är lite, som 

kan bli för mycket för killarna där kanske. Det är ju inte bra. Det tappar fokuset, för dem, 

att faktiskt fokusera på Gud då. Eller att man har för mycket lekar [för ungdomar istället 

för undervisning]. Och det gillar jag inte riktigt. Om jag var ungdomsledare skulle jag, 

istället för att ha en massa lekar så skulle jag istället undervisa…94 

Andreas och Wilma menar att pingströrelsen i stort är lite väl traditionsbunden. Man blickar 

lätt bakåt istället för framåt och det ska vara som det alltid har varit. Sebastian tycker att 

medlemmar i hans församling ibland är dömande:  

Det är också, som jag var inne på, det här att folk är lite gamla och gråa och dömande. 

Har ibland lite åsikter som jag inte riktigt håller med om. Om homoäktenskap och… Där 

tycker jag vi ligger lite efter i tiden. Att vi behöver en större acceptans i församlingen. Så 

att… ta bort allt dömande, så gott det går. 95 

 

Mest frekventa nyckelord/teman: Allt för traditionsbundna (2) 

 

Vad är de viktigaste elementen i en församling? 

En stark gemensam faktor i svaren är gemenskap och kärlek. Wilma och Andreas menar att 

gudstjänsterna i den stora församlingsgemenskapen har en viktig funktion. Wilma betonar 

också gemenskapen som viktig, men menar att hon främst känner den i de mindre 

cellgrupperna. Hon säger att hon inte upplever, på samma sätt, gemenskap i den stora 

församlingsgemenskapen då hennes församling är stor och har många medlemmar. Maria 

betonar styrkan i församlingens gemenskap. Att man i församlingen kan uppleva styrkan i 

                                                           
94 Maria.  
95 Sebastian  
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gemenskapen och finnas till för varandra. Filippa säger att den kärlek och respekt som finns i 

församlingen även kan hjälpa henne i vardagen: 

Man märker i sitt vanliga liv hur mycket mer van man är vid att samarbeta och ha en nära 

gemenskap med alla typer av människor [skratt]. Etnicitet eller ålder eller vad det nu kan 

vara.96 

Sebastian känner bland annat att församlingen är en plats att få komma till. En plats med 

gemenskap och kärlek till varandra.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Gemenskap (8), kärlek (4) gudstjänsterna (2).  

 

 

Vad tror du är avgörande för att Unga Vuxna söker sig till en pingstförsamling? 

Filippa säger att församlingen ska vara ett andligt hem för unga vuxna. En plats att dela med 

andra unga vuxna. Maria tror att det är viktigt att följa Bibeln och inte komma ifrån dess läror:  

Det är just läran. Att man följer bibeln. Du predikar bara genom bibelns ord och ingen 

annan bok. Det är det här som gäller och så är det. Det är så och jag skulle säga läran. För 

det är det jag valt det för. Det är just läran, att det känns rätt. Allt som är bara fokus på 

Bibeln, det är det som är läran. Det tycker jag är det viktigast eller det som är avgörande 

för oss unga vuxna.97 

Sara tror att det är viktigt att kunna erbjuda gudstjänster för unga vuxna. Wilma tror att man 

måste satsa mer på att täppa till glappet mellan ungdomsåren och vuxenlivet. Hon tror att 

församlingarna tappar medlemmar (och har märkt det själv) efter ungdomstiden. Hon säger att 

lösningen på det kan vara att skapa mötesplatser för unga vuxna. Sebastian är inne i samma 

tankebanor att man måste han en plan för de unga vuxna. Skapa en unga vuxna-verksamhet 

med ett tydligt mål.  

Mest frekventa nyckelord/teman: Att det finns andra unga vuxna i församlingen, 

verksamhet/gudstjänster för unga vuxna (5) 

 

 

                                                           
96 Filippa  
97 Maria  



48 
 

Resultat – Enkät 
 

Antal enkät-utskick Antal län Svarande Svarsprocent98 

73 3 47 64 

 

Kön   

Enkäten gav en förhållandevis jämn könsfördelning (svag övervikt av kvinnliga respondenter) 

 Antal svar Svarsprocent 

Man 21 45 

Kvinna 25 53 

Annat alternativ 0 0 

Vill ej svara 1 2 

Totalt 47 100 

  

Bor du i en stad eller mindre ort 

 Antal svar Svarsprocent 

Stad 44 94 

Mindre ort 3 6 

Totalt 47 100 

 

Skulle du säga att du vuxit upp i en pingstförsamling? 

En majoritet av de svarande, 68 %, uppgav att de hade växt upp i en pingstförsamling. Lägger 

man ihop svarsalternativ Ja och Ja, delvis, så får vi en summa av 40 respondenter (85 %) som 

helt, eller delvis, växt upp i en pingstförsamling. 

 Antal svar Svarsprocent 

Ja 32 68 

Ja, delvis 8 17 

Nej 7 15 

Totalt 47 100  

                                                           
98 Svarsprocenten i detta resultatavsnitt är avrundade.  
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Nära gemenskap 

 

Jag känner att jag blir bemött på ett bra sätt av ledarna i min församling. 

60 % av respondenterna ansåg att de blir bemötta på ett mycket bra sätt av ledarna i sin 

församling. Med påståendet uppdelat i två kategorier får vi en summa av 94% som till 

övervägande del håller med i påståendet.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 28 60 

Stämmer ganska bra 16 34 

Stämmer varken bra eller dåligt 3 6 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

47 100 

 Påståendet uppdelat i två kategorier99        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                44 94 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 0 0 

Totalt 44 94 

 

 

Är du med i en tillväxtgrupp/cellgrupp/hemgrupp? En mindre grupp 

församlingsmedlemmar (eller andra troende) som möts någon gång i veckan eller någon 

gång månaden. 

En majoritet av deltagarna, 70 %, är med i en tillväxtgrupp/cellgrupp/hemgrupp. 17 % av 

respondenterna hade en önskan om att vara med i en cellgrupp. 

 

                                                           
99 I kategorin: Till övervägande del håller med i påståendet har jag lagt ihop alternativen stämmer mycket bra 

och stämmer ganska bra. Jag har tagit bort de som svarat stämmer varken bra eller dåligt. I kategorin: Till 

övervägande del inte håller med i påståendet jag lagt ihop alternativen stämmer ganska dåligt och stämmer inte 

alls.  
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 Antal svar Svarsprocent 

Ja 33 70 

Nej 5 11 

Nej, men skulle gärna vilja  8 17 

Nej, cellgrupper/tillväxtgrupper är inget för mig 1 2 

Totalt 47 100 

   

 

Min relation till mina medmänniskor är lika viktig som min relation till Gud.   

Påståendet gav ett något utspritt svar. 30 % av respondenterna ansåg att påståendet stämmer 

mycket bra. 62 % kan kategoriseras som att de till övervägande del håller med i påstående. 

17% håller till övervägande del inte med i påståendet.                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 14 30 

Stämmer ganska bra 15 32 

Stämmer varken bra eller dåligt 10 21 

Stämmer ganska dåligt 6 13 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Procent 

Till övervägande del håller med i påståendet                29 62 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 8 17 

Totalt 37 79 
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Jag får dåligt samvete om jag inte ger mina medmänniskor 100% av mitt 

engagemang/kärlek. 

Nästan hälften av respondenterna ansåg det vara svårt att ta ställning till påståendet då 47% 

svarade stämmer varken bra eller dåligt.100. Uppdelat i 2 kategorier får vi fram att 35 % till 

övervägande del håller med i påstående, medan 19% till övervägande del inte håller med i 

påståendet.                 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 4 9 

Stämmer ganska bra 12 26 

Stämmer varken bra eller dåligt 22 47 

Stämmer ganska dåligt 7 15 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

 

47 100 101 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                16 35 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 9 19 

Totalt 25 54 

 

 

Jag känner att det finns en stor tolerans i församlingen att man kan vara öppen om 

problem av privat karaktär. (som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem, skol-eller 

jobbrelaterade problem m.m.) 

Respondenterna instämmer i påståendet, men inte fullt ut. Stämmer ganska bra når den högsta 

siffran med 53 %, medan stämmer mycket bra endast når 13%. En hög siffra noterades på 

stämmer varken bra eller dåligt och nådde 30 %.   

                                                           
100 Ett alternativ som kan liknas vid vet ej eller att respondenten inte vill eller kan svara på frågan. Alternativt att 

man passar på frågan 
101 När procenten avrundats blir den egentliga summan 101 % 
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 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 6 13 

Stämmer ganska bra 25 53 

Stämmer varken bra eller dåligt 14 30 

Stämmer ganska dåligt 2 4 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet               31 66 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 2 4 

Totalt 33 72 

 

 

Om jag skulle ha problem av privat karaktär (psykisk ohälsa, relationsproblem, skol-

eller jobbrelaterade m.m.) så skulle jag känna trygghet i att söka upp en 

ledare/pastor/själavårdare i församlingen för att i förtroende prata om detta. 

Inom kategorin av respondenter som till övervägande del håller med i påståendet återfinner vi 

74 % av svaren. 17 % tog en passiv ställning i påståendet och svarade stämmer varken bra 

eller dåligt. 9 % av respondenterna svarade att de till övervägande del inte håller med i 

påståendet.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 16 34 

Stämmer ganska bra 19 40 

Stämmer varken bra eller dåligt 8 17 

Stämmer ganska dåligt 4 9 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

47 100 
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Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                35 74 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 4 9 

Totalt 39 83 

 

 

 

Det är mycket viktigt med jämnåriga i församlingen 

57 % av respondenterna ansåg att påståendet stämmer mycket bra. Uppdelat i två kategorier så 

ser vi att de som till övervägande del håller med i påståendet samlar 87 %, vilket utgör en stor 

majoritet.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 27 57 

Stämmer ganska bra 14 30 

Stämmer varken bra eller dåligt 4 9 

Stämmer ganska dåligt 1 2 

Stämmer inte alls 1 2 

Totalt 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                41 87 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 2 4 

Totalt 43 91 
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För mig är det viktigt att träffa personer i församlingen som är i samma livssituation 

som jag (t.ex. student, småbarnsförälder, singel eller liknande).   

En förhållandevis jämn spridning inom kategorin av de som till övervägande del håller med i 

påståendet. Den kategorin samlade 83 % av svaren. Kategorin som till övervägande del inte 

håller med i påståendet samlade 0 %. 17% svarade att påståendet stämmer varken bra eller 

dåligt.              

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 16 34 

Stämmer ganska bra 23 49 

Stämmer varken bra eller dåligt 8 17 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet               39 83 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 0 0 

Totalt 39 83 

 

 

 

 

Individualism  

 

Jag är nöjd med det utbud (t.ex. aktiviteter m.m.) som erbjuds till mig/unga vuxna i min 

församling. 

15 % av respondenterna instämde fullt ut till påståendet; stämmer mycket bra. Därefter följde 

38 % som ansåg att det stämmer ganska bra. 19 % ansåg att påståendet stämmer ganska 

dåligt.  
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 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 7 15 

Stämmer ganska bra 18 38 

Stämmer varken bra eller dåligt 12 26 

Stämmer ganska dåligt 9 19 

Stämmer inte alls 1 2 

Totalt 

 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                25 53 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 10 21 

Totalt 35 84 

 

 

Jag upplever i perioder ensamhet och isolering i mitt liv. 

43 % av respondenterna anser att påståendet till övervägande del stämmer, medan 36% till 

övervägande del inte höll med i påståendet. Inget enskilt svar samlade mer än 30 % och inget 

enskilt svar mindre än 13 %. Påståendet gav en jämn fördelning av svar på svarsalternativen. 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 6 13 

Stämmer ganska bra 14 30 

Stämmer varken bra eller dåligt 10 21 

Stämmer ganska dåligt 10 21 

Stämmer inte alls 7 15 

Totalt 

 

 

 

 

 

47 100 



56 
 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                20 43 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 17 36 

Totalt 37 79 

 

 

 

Jag har haft tankar på att lämna min församling.   

43 % av respondenterna ansåg att påståendet inte stämmer alls. Uppdelat i två kategorier ser 

vi att 58% till övervägande del inte håller med i påståendet. 21% svarade passivt stämmer 

varken bra eller dåligt.               

 Antal svar Procent 

Stämmer mycket bra 3 6 

Stämmer ganska bra 7 15 

Stämmer varken bra eller dåligt 10 21 

Stämmer ganska dåligt 7 15 

Stämmer inte alls 20 43 

Totalt 

 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                10 21 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 27 58 

Totalt 37 79 
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Församlingen tar tillvara på mina gåvor/talanger som jag har. 

En jämn fördelning inom kategorin som till övervägande del håller med i påståendet med 

38% på stämmer mycket bra och 38 % på stämmer ganska bra, vilket ger en summa på 76 % 

som till övervägande del håller med i påståendet                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 18 38 

Stämmer ganska bra 18 38 

Stämmer varken bra eller dåligt 9 19 

Stämmer ganska dåligt 2 4 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 47 100 102 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                36 76 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 2 4 

Totalt 38 80 

 

 

Andlighet/växa i tron  

 

Jag upplever i mitt liv en stor andlighet och närhet till Gud 

I kategorin till övervägande del håller med i påståendet finner vi 64 % av svaren. Samtidigt 

finner vi 32 % som svarar i alternativet stämmer varken bra eller dåligt.              

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 15 32 

Stämmer ganska bra 15 32 

Stämmer varken bra eller dåligt 15 32 

Stämmer ganska dåligt 1 2 

Stämmer inte alls 1 2 

Totalt 47 100 

                                                           
102 Vid avrundning av procenten blir den egentliga summan 99 % 
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Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                30 64 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 2 4 

Totalt 32 70 

 

 

 

 

 

Att vara ensam är mycket viktigt för mig för att uppleva andlighet/närhet till Gud. 

Vi finner 64% som till övervägande del håller med i påståendet. 18% svarar att de till 

övervägande del inte håller med i påståendet. 9 % svarade att påståendet inte stämmer alls.   

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 12 26 

Stämmer ganska bra 18 38 

Stämmer varken bra eller dåligt 9 19 

Stämmer ganska dåligt 4 9 

Stämmer inte alls 4 9 

Totalt 

 

47 100 103 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                30 64 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 8 18 

Totalt 38 82 

 

 

                                                           
103 Vid avrundning av procenten blir den egentliga summan 101 % 
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Ibland upplever jag en större andlighet/närhet till Gud när jag är ensam än i 

församlingens gemenskap.  

Den högsta svarsprocenten finner vi på alternativet stämmer varken bra eller dåligt med 32%, 

vilket tyder på att en stor del av respondenterna sannolikt har tyckt det varit svårt att ta 

ställning till påståendet. Med påståendet uppdelat i två kategorier anser 46% att de till 

övervägande del håller med i påståendet mot 21% som till övervägande del inte håller med i 

påståendet.                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 11 23 

Stämmer ganska bra 11 23 

Stämmer varken bra eller dåligt 15 32 

Stämmer ganska dåligt 8 17 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

47 100 104 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                22 46 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 10 21 

Totalt 32 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Vid avrundning av procenten blir den egentliga summan 99 % 
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Jag känner att det skulle behövas mer tillfällen för enskild andlighet i församlingen. 

En stor del av respondenterna väljer att inte ta ställning i frågan, alternativt att frågan var svår 

att förstå/tyda. 49 %, nästan hälften, väljer att svara stämmer varken bra eller dåligt.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 4 9 

Stämmer ganska bra 4 9 

Stämmer varken bra eller dåligt 23 49 

Stämmer ganska dåligt 14 30 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

47 100 105 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                8 18 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 16 34 

Totalt 24 52 

   

 

Jag känner att det finns möjligheter att engagera mig i församlingens verksamhet om 

jag skulle vilja.  

En majoritet av respondenterna, 70 %, ansåg att påståendet stämmer mycket bra och uppdelat 

i två kategorier finner vi 96% som till övervägande del håller med i påståendet.  

                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 33 70 

Stämmer ganska bra 12 26 

Stämmer varken bra eller dåligt 1 2 

Stämmer ganska dåligt 1 2 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 47 100 

                                                           
105 Vid avrundning av procenten blir den egentliga summan 101 % 
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Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                55 96 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 1 2 

Totalt 56 98 

 

 

 

Evangelisering är något jag skulle vilja arbeta med 

38 % av respondenterna valde att inte ta ställning i frågan utan svarade stämmer varken bra 

eller dåligt. Av de som tog ställning i frågan finner vi, om respondenterna delas upp i två 

kategorier att 36 % till övervägande del håller med i påstående, medan 25 % till övervägande 

del inte håller med. 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 8 17 

Stämmer ganska bra 9 19 

Stämmer varken bra eller dåligt 18 38 

Stämmer ganska dåligt 10 21 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

47 100 106 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                17 36 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 12 25 

Totalt 29 61 

 

 

                                                           
106 Vid avrundning av procenten så blir den egentliga summan 99 % 



62 
 

Evangelisering i min hemstad/hemort känns obekvämt. 

Nära häften av respondenterna, 49 %, finns i kategorin som till övervägande del håller med i 

påståendet. En stor del av respondenterna, 43 %, tog inte ställning i frågan och valde 

alternativet stämmer varken bra eller dåligt.                 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 7 15 

Stämmer ganska bra 16 34 

Stämmer varken bra eller dåligt 20 43 

Stämmer ganska dåligt 2 4 

Stämmer inte alls 2 4 

Totalt 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                23 49 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 4 8 

Totalt 27 57 

 

 

Jag skulle vilja gå in i en ledarroll i församlingen 

30 % valde att inte ta aktiv ställning till påstående och valde alternativ stämmer varken bra 

eller dåligt. Uppdelat i två kategorier så finner vi att 58 % till övervägande del håller med i 

påståendet.                

 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 15 32 

Stämmer ganska bra 12 26 

Stämmer varken bra eller dåligt 14 30 

Stämmer ganska dåligt 3 6 

Stämmer inte alls 3 6 

Totalt 47 100 
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Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                27 58 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 6 12 

Totalt 33 70 

 

 

 

 

Min tro skulle inte vara lika stark om jag inte var med i en församling. 

Över häften av respondenterna, 53%, ansåg att påståendet stämmer mycket bra. Uppdelat i två 

kategorier finner vi att 76 % till övervägande del håller med i påståendet.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 25 53 

Stämmer ganska bra 11 23 

Stämmer varken bra eller dåligt 7 15 

Stämmer ganska dåligt 4 9 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                36 76 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 4 9 

Totalt 40 85 
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Jag har under perioder i mitt liv tappat tron eller varit nära att göra det. 

En jämn fördelning av svar. 19% anser att påståendet stämmer mycket bra. 23 % anser att 

påståendet inte stämmer alls. I fördelningen mellan två kategorier finns vi att de som till 

övervägande del håller med i påstående samlar 34 %, medan de som till övervägande del inte 

håller med i påstående samlar 42 %.                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 9 19 

Stämmer ganska bra 7 15 

Stämmer varken bra eller dåligt 11 23 

Stämmer ganska dåligt 9 19 

Stämmer inte alls 11 23 

Totalt 47 100 107 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                16 34 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 20 42 

Totalt 36 76 

 

Jag tycker att min församling arbetar på ett bra sätt för att få unga vuxna att växa i 

tron. 

38% av respondenterna valde att inte ta ställning i frågan och valde alternativet stämmer 

varken bra eller dåligt. Uppdelat i två kategorier ser vi att de som till övervägande del håller 

med i påståendet samlar 45 %.                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 6 13 

Stämmer ganska bra 15 32 

Stämmer varken bra eller dåligt 18 38 

Stämmer ganska dåligt 8 17 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 47 100 

                                                           
107 Vid avrundning av procenten så blir den egentliga summan 99 % 
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Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                24 45 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 8 17 

Totalt 32 62 

 

 

Varför Pingst? 

 

Jag trivs med att vara med i en pingstförsamling.  

Två tredjedelar av de svarande, 66 %, uppgav att påstående stämmer mycket bra. Lägger man 

ihop svarsalternativ Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra, så får vi en summa av 

94% som till övervägande del håller med i påståendet.  

  

Antal svar 

 

Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 31  66  

Stämmer ganska bra  13 28 

Stämmer varken bra eller dåligt 2 4 

Stämmer ganska dålig 1 2 

Stämmer inte alls  0 0 

Totalt 47 100 

 

Påståendet uppdelat i två kategorier.       

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                44 94 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 2 4 

Totalt 46 98 
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Det viktigaste är inte för mig att vara med i en pingstförsamling. Jag skulle kunna vara 

med i ett annan församling om teologin/trons grunder i församlingen är detsamma.  

I resultatet framgår det att 81 % av respondenterna till övervägande del håller med i 

påståendet att de skulle kunna byta församling om teologins/trons grunder är detsamma i en 

annan församling.                 

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 17 36 

Stämmer ganska bra 21 45 

Stämmer varken bra eller dåligt 6 13 

Stämmer ganska dåligt 3 6 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 47 100 

 

Påståendet uppdelat i två kategorier.       

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                38 81 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 3 6 

Totalt 41 87 

 

 

Den sociala gemenskapen i församlingen är väldigt viktig. 

74 % ansåg att påståendet stämmer mycket bra och sett ur två kategorier så får vi en summa 

av 100% som till övervägande del håller med i påståendet.                

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 35 74 

Stämmer ganska bra 12 26 

Stämmer varken bra eller dåligt 0 0 

Stämmer ganska dåligt 0 0 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 47 100 
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Påståendet uppdelat i två kategorier.        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                47 100 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 0 0 

Totalt 47 100 

 

 

 

Om jag inte trivs i församlingens gemenskap så skulle jag byta församling 

En övervägande del av respondenterna, 64%, håller med i påståendet om att det skulle byta 

församling om de inte trivs. 6 % ansåg att påståendet stämmer ganska dåligt.  

 Antal svar Svarsprocent 

Stämmer mycket bra 10 21 

Stämmer ganska bra 20 43 

Stämmer varken bra eller dåligt 14 30 

Stämmer ganska dåligt 3 6 

Stämmer inte alls 0 0 

Totalt 

 

 

47 100 

Påståendet uppdelat i två kategorier        

 Antal svar Svarsprocent 

Till övervägande del håller med i påståendet                30 64 

Till övervägande del inte håller med i påståendet 3 6 

Totalt 33 70 
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Analys 
 

Nära gemenskap 

 

Respondenterna upplever gemenskapen i cellgrupperna som mycket betydelsefull. Svaren i 

enkätundersökningen tyder på att många unga vuxna deltar i cellgrupper och att de som inte 

ingår i en grupp, gärna skulle vilja tillhöra en grupp. Vid enkätundersökningen uppgav 70% 

av respondenterna att de deltog i en cellgrupp och 17% av respondenterna uppgav att de 

skulle vilja tillhöra en cellgrupp. Moberg beskriver, från hennes studier om karismatiska 

församlingar i Stockholms län, hur cellgrupper ibland kan vara mer uppskattade/populära än 

söndagarnas gudstjänster. Hon beskriver hur en del församlingsmedlemmar (förvisso) deltar i 

söndagarnas gudstjänster, men att de känner att det är i cellgrupperna som de kan lära känna 

andra församlingsmedlemmar på djupet och kan skapa nära relationer.108 Gemenskapen och 

möjligheterna att knyta nära gemenskap/nära relationer i cellgrupperna är således 

betydelsefullt. Möjligheterna att få dela personliga problem eller tankar kring tron beskrivs av 

respondenterna som positivt och viktigt. Vidare upplevde respondenterna att det fanns 

begräsningar i hur öppna de kunde vara i den stora församlingsgemenskapen gällande mer 

personliga problem som till exempel psykisk ohälsa eller relationsproblem. Respondenterna 

beskrev hur det själva kände att vissa ämnen inte lämpade sig för den stora 

församlingsgemenskapen. McGuire menar att gemenskap tillsammans med andra som delar 

ens tro/livsåskådning bygger en styrka i tron.109  

Moberg beskriver hur sharing är ett viktigt inslag i den karismatiska cellgruppsmiljön. 

Sharing kan liknas vid ett samlande begrepp. Det kan innebära att en person delar något 

personligt och ber om förbön, eller att någon i gruppen delar vittnesbörd om något som de 

upplevt. För att sharing ska kännas naturligt för deltagarna i en cellgrupp är det viktigt att 

skapa en miljö där cellgruppsdeltagarna känner sig trygga (att de är bland vänner) och att de 

kan lita på gruppen. Det som berättas i gruppen ska stanna inom gruppen och inte spridas 

vidare. Sharing bygger således på att en individ känner ett förtroende gentemot 

cellgruppen.110 McGuire menar att problem och tankar som delas i en kristen gemenskap, i det 

hon kallar witnessing (sharing), får ett annat ljus i den gemenskapen.111 McGuire menar att en 

                                                           
108 Moberg 2013:163  
109 McGuire 2002:37 
110 Moberg 2013:165. 
111 McGuire 2002:90  



69 
 

sjukdom som någon drabbats av kan ses som en demon eller en ond ande som angripit en 

person.112 Genom att se vad respondenterna gav uttryck för i intervjuer och enkäter kan vi 

tolka att det finns mycket som tyder på att respondenterna upplever sharing/witnessing som 

något positivt och stärkande i tron. Med hjälp av Stark och Finke går det även att tolka in 

cellgruppernas popularitet i att Gud i den kristna tron ses som en gud som är responsive. Gud 

är likt en far som tar hand om sina barn, som bryr sig om dem och beskyddar.113 

Respondenterna menar att de uppskattar att kunna lägga fram sina problem och svårigheter 

inför gruppen (och således även inför Gud). De ber för varandras problem vilket kan ses som 

en tro på att Gud är responsive. Att de ber Gud att hjälpa dem med svårigheter tyder på en tro 

att Gud ser och hör deras problem och kan agera/verka i deras liv. Detta gör att denna form av 

gemenskap blir mycket uppskattad och attraktiv att vara en del av.  

Stark och Finke menar att gemenskapen i en församling (och kanske då specifikt i mindre 

gemenskaper) ger medlemmar möjlighet att få hjälp av gruppen att tolka mer 

subjektiva/personliga upplevelser av tron. 114 Genom att de hjälps åt att tolka det subjektiva 

blir således gemenskapen mycket attraktiv för medlemmar att söka sig till. Moberg beskriver 

att gemenskapen i en cellgrupp kan skapa något som kallas doubtless actions. Det bygger på 

att när deltagarna i en cellgrupp ber för någons problem (en person som är närvarande i 

gruppen) så visar deltagarna utåt (för gruppen) en stark övertygelse om att bönesvar kommer 

att ske (för den personen), även om de inombords kanske hyser tvivel kring detta. Genom att 

deltagarna utåt sett visar en stark övertygelse i sin tro får den personen som får förbön en ökad 

trosvisshet att bönesvar verkligen kommer att ske. 115  

En annan anledning till cellgruppernas attraktionskraft går att finna i vad Stark och Finke 

beskriver som emotional exchange. Att be tillsammans (vilket sker i cellgrupper) blir en form 

av manifestation- och bekräftelse av tron, vilket bygger en stark tro och övertygelse hos 

deltagarna i gruppen.116 Respondenterna känner att det är i cellgrupperna som deras tro 

bekräftas och accepteras av omgivningen.  

Moberg beskriver att i karismatiska miljöer finns en betoning på att en kristen person ska ha 

en lika nära relation med Gud som till sina medmänniskor. Relationen till medmänniskorna 

                                                           
112 McGuire 2002:26–27.  
113 Stark; Finke 2000:98.  
114 Stark; Finke 2000:103.  
115 Moberg 2013:167. 
116 Stark; Finke 2000:109.  
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ska prioriteras i samma grad som relationen till Gud.117 Linda Woodhead lyfter fram vikten 

inom kristendomen att visa kärlek till sina medmänniskor är något primärt som en kristen 

person bör fokusera på.118 Woodhead beskriver hur kristendomen både är en individuell och 

kollektiv religion.119 Kristendomen är även en religion som man inte ”föds” in i utan bygger 

på ett aktivt val/ställningstagande av individen att följa Jesus. Därav blir relationen med Jesus 

viktig för en kristen att alltid vårda, då den ligger till grund för deras tro.120 Ur detta går det att 

tolka varför respondenterna både ansåg att deras relation med Gud och till sina medmänniskor 

var lika viktig, samt varför de i vissa fall valde att prioritera relationen till Gud framför sina 

medmänniskor (då relationen med Gud ligger till grund för deras tro). Utifrån Stark och Finke 

kan vi se att respondenterna ger uttryck för att deras kristna tro bygger på att relationen till 

Gud är stark, samtidigt som tron även måste knytas till en kristen gemenskap (att finns till för 

sina medmänniskor).121  

 

Sammanfattning utifrån Micro theory of religion based on rational assumptions. 

 

Gemenskapen i församlingen (och speciellt den i cellgrupperna) blir attraktiv då gemenskapen 

gör att de unga vuxna får hjälp av andra troende att tolka subjektiva känslor och frågor kring 

tron. Det går att se hur bönen i församlingsgemenskapen skapar en emotional exchange, där 

den gemensamma bönen blir en manifestation och bekräftelse av tron, vilket stärker deras tro. 

De unga vuxna upplever Gud som responsive, att Gud bryr sig om människan och beskyddar 

människan, vilket gör gemenskapen attraktiv då detta kan upplevas i församlingens 

gemenskap. Anledningen till att det ovanstående inte bara sker i enskildhet/ensamhet har sin 

grund i att samspelet mellan den kristne och Gud, även finns förankrat i en social gemenskap 

och att en kristen ska visa kärlek (finnas till) för sina medmänniskor. 

 

 

 

                                                           
117 Moberg 2018:157.  
118 Woodhead 2016:238.  
119 Woodhead 2016:240 
120 Woodhead 2016:238.   
121 Stark; Finke 2000:102.  
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Individualism 

 

Vid intervjuerna framgick att det fanns önskemål om vad en församling ska 

tillhandahålla/erbjuda för unga vuxna. Till exempel fördjupad undervisning och forum för 

gemenskap med andra unga vuxna. En del av respondenterna gav uttryck för att de inte skulle 

stanna i sin församling med ett osunt ledarskap med för mycket makt eller ett ledarskap som 

går i en alltför strikt och kontrollerande riktning. Vidare ansåg respondenterna att man även 

inom församlingen måste få frihet att själv få utlopp för sin tro och inte bli hindrad. Det går 

även att tolka in att de unga vuxna vill ha ett utbyte av sin delaktighet i församlingen. De vill 

inte bara vara ”en del” av en församling, utan vill ses som betydelsefulla. Delaktighet i en 

församling bygger på att respondenterna får något tillbaka. Att de blir inkluderade i en 

gemenskap och känner sig bekräftade.  

Sociologen Adam Possamai beskriver hur kristendomen inte längre är en maktfaktor i 

västerländska samhällen. Han beskriver västvärlden som en Post-Christian World.122 Kristna 

rörelser lever idag i samhällen där de fått en ökad religiös konkurrens och människor har 

blivit mer mobila, vilket gör att kyrkan inte längre är samhällets naturliga medelpunkt. Istället 

måste kyrkan/församlingar finna nya strategier för att attrahera besökare/nya medlemmar.123 

Repstad och Furseth beskriver hur människor idag har en ökad skepsis mot auktoriteter och 

att de subjektiva dimensionerna av religionsutövande har ökat. Religion förmedlas inte bara 

från en religiös ledare till lekfolket, utan människor söker sanningen i religionen mer 

individuellt idag.124 McGuire beskriver att religionen idag har gått från institutionell till 

individuell. Hon förklarar detta som att människor idag vill utforma/bestämma själva vad som 

ska definieras i deras tro och vad de vill fokusera på.125 Hon beskriver att dagens samhällen 

ofta är pluralistiska och att kristna församlingar (i pluralistiska samhällen) har fått det svårare 

att knyta till sig (trogna) medlemmar. Församlingarna måste idag skapa strategier för att föra 

fram sitt budskap som det rätta, i ett samhälle där människor har blivit mer mobila och kan 

influeras av konkurrerande trosuppfattningar.126  

Jan-Åke Alvarsson beskriver hur de svenska pingstförsamlingarnas uttryckssätt drastiskt 

förändrats de senaste årtiondena. Detta i ett försök att hålla kvar den nya generationen 

                                                           
122 Possamai 2009:139.  
123 Possamai 2009:147.  
124 Repstad; Furseth 2005:166.  
125 McGuire 2002:293.  
126 McGuire 2002:37–39.  
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pingstsmedlemmar som är mer mobila och kan välja att byta församling om den inte 

motsvarar deras förväntningar/behov. Han beskriver hur det tidigare i den svenska 

pingströrelsen sågs som i det närmaste en synd att lämna sin församling. En ökad mobilitet 

(en ökad benägenhet att byta församling) har fått följderna att pingstförsamlingar idag i högre 

grad anpassar sin verksamhet efter vad de tror efterfrågas av den nya generationen. 127  

Respondenterna hade vissa förväntningar på vad en församling ska kunna tillhandahålla, som 

till exempel fördjupad undervisning eller cellgrupper för unga vuxna. Stark och Finke skriver 

att människor byter församling (kan byta församling) om deras behov och förväntningar på en 

församling inte uppfylls. Om människor ser/finner en församling som till en högre grad 

uppfyller deras preferenser kan detta motivera ett byte av församling. Anledningen till bytet 

grundar sig då inte i att en individs personliga preferenser har förändrats (och att den tidigare 

församling inte längre ”duger”), utan att den församlingen som individen byter till har ett 

utbud som bättre motsvarar personens preferenser.128 De väljer att vara med i den församling 

som bäst uppfyller deras behov. Moberg menar att det idag finns en ökad 

konsumentorienterad syn på utbudet av församlingar.129 Människor rör sig mellan olika 

församlingar för att finna den församling som bäst matchar ens preferenser. 130 Moberg 

beskriver att denna mer konsumentorienterade syn på religiösa aktörer kommer från 

Nordamerika och att det är en tydlig trend även i norra Europa.131 

 

Sammanfattning utifrån Micro theory of religion based on rational assumptions. 

 

De unga vuxna i undersökningen beskriver att de skulle byta församling om de blir missnöjda. 

Anledningar till detta skulle kunna vara missnöje med ledarskapet i församlingen eller att 

församlingen inte kan möta deras förväntningar/behov. Vi kan se att respondenterna uppger 

vissa preferenser som de vill få uppfyllda och att de vill ha en församling som kan uppfylla 

dessa. De vill även känna sig betydelsefulla i församlingens gemenskap och inte endast vara 

en i mängden av församlingsmedlemmar. Således kan vi se att nycklarna i detta tema går att 

                                                           
127 Alvarsson 2018:230–231. 
128 Stark; Finke 2000:86.  
129 Moberg 2013:201.  
130 Moberg 2013:189–190.  
131 Moberg 2013:230–231.   
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tolka utifrån betydelsen av att respondenterna får sina preferenser uppfyllda och att de känner 

delaktighet i församlingen.  

 

Andlighet/växa i tron  

 

I undersökningen ser vi att det finns en hög grad av åtagande bland respondenterna i 

församlingarnas verksamheter och att respondenterna bekräftar att det finns goda möjligheter 

att engagera sig. 70% av respondenterna uppgav i påståendet; Jag känner att det finns 

möjligheter att engagera mig i församlingens verksamhet om jag skulle vilja, att detta 

stämmer mycket bra. Det fanns också en stor vilja att gå in i ledarroller i församlingen bland 

respondenterna. I påståendet om de vill gå in i en ledarroll i församlingen uppgav 32 % att det 

stämmer mycket bra och 26 % att det stämmer ganska bra.  

Stark och Finke menar att det finns en rationell anledning till att människor engagerar sig mer 

eller mindre i sitt religiösa liv. Hängivenhet till sin tro grundar sig i om de litar på att deras 

gud kommer att hålla sin löften eller ej. Kan de lita på att deras gud håller sina löften och är 

dependable? En stark tro på att löften kommer att hållas gör att det finns en stark vilja att även 

ge något tillbaka (till Gud). 132 Detta gör att ett starkt engagemang av en person (i en 

församlings verksamhet) går att uttyda som att den personen har en stark tro på Guds löften 

till honom/henne kommer att ske. Respondenternas tro kan tolkas som stark om man jämför 

med hur involverade de tycks vara i sina församlingars verksamheter. Utifrån respondenterna 

stora engagemang i sina församlingar kan vi med hjälp av Stark och Finke göra en koppling 

till att de anser Gud vara dependable. De har en stark övertygelse om att Gud är pålitlig och 

håller sina löften, vilket bidrar till viljan att satsa på församlingens verksamhet. 

McGuire menar att religiösa grupper ofta kan uppmana/uppmuntra medlemmar att engagera 

sig i gruppens verksamhet. Detta bland annat för att skapa nära relationer mellan gruppens 

medlemmar och en känsla (för individen) att tillhöra gruppen. Engagemanget beskrivs 

generera en form av emotionell tillfredsställelse för gruppens medlemmar.133 McGuire 

beskriver också hur engagemang i en församling är ett sätt att visa sin lojalitet till gruppen och 

att ett stort engagemang kan generera en viss status i gruppen.134  

                                                           
132 Stark; Finke 2000:96–97.  
133 McGuire 2002:88 
134 McGuire 2002:86  
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Vid intervjuerna framgick det att några av respondenterna upplevde den subjektiva/personliga 

upplevelsen av tron tillsammans med andra troende. Vid frågor om personlig andlighet 

uppgav respondenterna i intervjuerna att de inte nödvändigtvis kände att de behövde vara 

fysiskt ensamma för att kunna uppleva något subjektivt/personligt. Vissa respondenter uppgav 

att de upplevde en form av personlig andlighet i lovsång tillsammans med andra, eller i bön. 

McGuire beskriver hur subjektiva/personliga erfarenheter av tron går att uppleva i gemenskap 

med andra troende.135 Moberg lyfter fram hur lovsången i karismatiska församlingar kan vara 

uppbyggd med lugna partier, då musiken går ner i tempo. I dessa lugnare partier skapas, 

menar Moberg, en möjlighet för de som deltar att be eller börja tala i tungor.136 Detta kan ses 

som en möjlig anledning till att vissa respondenter upplever en personlig andlighet i 

gemenskapen vid lovsången. 

Respondenterna lyfte fram gudstjänster (anpassade för unga vuxna) som något viktigt. Detta 

visar att det finns en önskan hos respondenterna att få bli del av gemenskaper där tron kan 

utvecklas och vikten av att vistas i gemenskaper där tron får vila tryggt och inte bli ifrågasatt. 

Svaren visar således också att en stark vilja/önskan att delta i gudstjänster (ritualer) finns. 

McGuire menar att den sociala gemenskapen i religiösa grupper gör att individers tro stärks 

då tron i den gemenskapen inte blir ifrågasatt. I en miljö där tron inte blir ifrågasatt (där tron 

är en självklarhet) ökar möjligheterna att tron stärks. Att umgås med människor som tillhör 

samma tro skapar även en stabilitet i tron. Det blir en form av oas där tron inte ifrågasätts utan 

fokus kan läggas på att utveckla tron istället.137 Stark och Finke beskriver även religiösa 

ritualer som ett sätt att bekräfta sin tro och att en stark tro ökar benägenheten att delta i 

religiösa ritualer (till exempel gudstjänster). 138  

 

Sammanfattning utifrån Micro theory of religion based on rational assumptions. 

 

Respondenterna gav uttryck för att de inte behövde vara fysiskt ensamma för att erfara 

subjektiva upplevelser/andlighet. De lyfter fram gudstjänster och gemenskap som viktigt i 

deras tro, vilket kan tolkas som att de upplever att de i dessa forum känner att de får möjlighet 

att stärkas i sin tro. Respondenternas stora engagemang i församlingens verksamhet kan tydas 

                                                           
135 McGuire 2002: 52.  
136 Moberg 2013:132  
137 McGuire 2002:37 
138 Stark; Finke 2000:107.  
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som tecken på att de har en stark tro på Gud (att de litar på att Gud håller sina löften). 

Respondenternas tro stärks genom gemenskapen i församlingen utav att de där får manifestera 

och visa sin tro.  

 

Varför Pingst? 

 

En del av respondenterna upplever att de känner sig hemma i sin pingstförsamling. De 

upplever att pingstförsamlingar har en levande tro och att de möts av en kärleksfull 

gemenskap i församlingen. De betonar gemenskapen (speciellt med andra unga vuxna) som 

mycket viktig.  

Om vi knyter åter till respondenternas känsla av att församlingen ger en form av 

trygghetskänsla och hemmakänsla, kan vi koppla samman det med vad McGuire skriver om 

självidentitet. Man identifierar sig till något. Det kan vara rollen som förälder eller sitt yrke 

(eller kanske som pingstvän). Det kan ge en trygghet i att tillhöra något.139 Moberg beskriver 

hur karismatiska församlingar kan referera till beskrivningen att när en ny medlem kommit till 

församlingen så har hon/han kommit hem (funnit sitt hem).140 Merparten av respondenterna 

har växt upp i en pingstförsamling vilket kan tolkas som att tillhöra en församling kan kopplas 

samman med att vara en del av deras identitet (och deras hemvist). En respondent säger att 

församlingen ska vara ett andligt hem för unga vuxna. En plats att dela med andra unga 

vuxna. En annan respondent säger att församlingen ska var en plats att få komma (hem) till. 

En plats med gemenskap och kärlek till varandra.  

Stark och Finke beskriver hur religiösa människor är rationella i sitt förhållande till sin tro. De 

väljer inte bara en religiös grupp helt planlöst utan har ofta en relativt god överblick hur den 

religiösa marknaden ser ut. Deras val bygger på en rationell övervägning i förhållande till det 

utbud som finns.141 Respondenterna är kritiska mot sina församlingar på vissa punkter där de 

känner att deras behov och förväntningar inte blir uppfyllda. Den logiska frågan att ställa sig 

är då varför de stannar kvar? Hur kan det vara rationellt? Stark och Finke menar att rationella 

val innehåller mänskliga element, att man kanske inte alltid försöker maximera ens behov 

utan av olika anledningar ser det som rationellt att välja alternativ som är tillräckligt bra 

(alternativ som duger). De nämner att människor inte alltid bemödar sig att sätta sig in i vilka 

                                                           
139 McGuire 2002:52–53.   
140 Moberg 2013:163.   
141 Stark; Finke 2000:42–43.  
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andra alternativ/val som finns, varav de väljer de alternativ som ligger närmast och som de 

har kunskap om. 142 De flesta av respondenterna har växt upp i en pingstförsamling och har 

kanske kännedom om andra pingstförsamlingar, men liten eller ingen kunskap om till 

exempel andra kristna samfund/kyrkor. Detta kan göra att de gjort en subjektiv bedömning 

och tagit ett rationellt beslut att pingst passar dem tillräckligt bra för att stanna kvar.   

I intervjuerna ser vi att det finns åsikter hos respondenterna om att vissa normer bör efterföljas 

i församlingslivet. En respondent tycker att det borde finns mer tydlighet i hur man klär sig i 

kyrkan och efterfrågar även att endast Bibelns budskap ska/får föras fram i församlingen och 

inga andra skrifter/influenser. En annan respondent gav uttryck för att församlingslivets 

sociala liv (de normer som finns i församlingen) hjälper henne i livet utanför församlingen att 

kunna umgås och samarbeta med olika typer av människor i sin vardag. McGuire skriver att 

religiösa grupper ofta har en samstämmig syn på normer som ska råda i en grupp (normen 

bygger i detta fall på tolkningar av Bibelns budskap). Normen beskriver hur en troende ska 

leva sitt liv, men också sociala ordningar inom den religiösa gruppen och vilka som ska 

tilldelas olika roller i församlingens verksamhet. Genom budskapet i Bibeln formuleras 

förklaringar varför världen ser ut som den gör, men också förklaringar till hur världen borde 

se ut.143 Stark och Finke beskriver hur det religiösa livet kan delas upp i två riktningar; en 

subjektiv del (det inre) och den objektiva delen (det yttre som till exempel deltagande i 

gruppers verksamheter, offra tid och pengar med mera).144  

Är de unga vuxna präglade av en samlad normsättning från sina församlingar? I en översikt av 

intervjusvaren får vi fram att till exempel gemenskap, respekt och kärlek var viktiga element i 

församlingslivet och utifrån att flertalet respondenter gav uttryck för detta kan vi åtminstone 

se att hos respondenterna fanns en majoritetsnorm i vad som ska betonas, utifrån deras svar.  

 

Sammanfattning utifrån Micro theory of religion based on rational assumptions. 

 

De flesta av de unga vuxna trivs bra i sina församlingar, men det finns saker som kan bli 

bättre. De unga vuxna upplever att det finns behov och förväntningar som de inte får 

uppfyllda i församlingarna. Att de stannar kvar i sina församlingar (trots att brister finns) kan 

                                                           
142 Stark; Finke 2000:37.  
143 McGuire 2002:28.  
144 Stark; Finke 2000:103.  
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kopplas till att även rationella beslut kan innehålla inslag av bekvämlighet. Att de unga vuxna 

inte aktivt letar församlingar som mer skulle kunna uppfylla deras behov. Detta kan även 

kopplas till en subjektiv kunskap om urvalet. I vissa fall kan det vara så att de inte har vetskap 

om vilka andra församlingar som finns (och om de har något ytterligare att erbjuda) vilket gör 

att de ser sin församling som ett logiskt/rationellt val att stanna kvar i.  

I församlingen får de även utlopp för den objektiva delen av tron (gemenskap med andra 

troende, delaktighet i en kristen gemenskap) och inte bara den subjektiva/personliga delen av 

tron. De upplever att församlingen känns som ett hem med en betydelsefull och trygg 

gemenskap. Viljan att vara med i församlingen kan kopplas till att de upplever att de får 

utbyte av församlingslivet. De ger av sig själva och får tillbaka till exempel sociala utbyten 

(gemenskap/relationer). Deltagande i församlingslivet kan även tolkas som att deras tro på 

Gud är stark. De är villiga att satsa på Gud och då följaktligen också på församlingen.  

 

 

Reflektion  
 

Vad anser ledarna vara viktigt för unga vuxna i en församling och vad anser de unga vuxna 

vara viktigt i en församling?  

 

Ledarna 

 

Gabriella Grönberg (Pingst lokalt) 

 

Grönberg menar att det är viktigt att möta unga vuxna med generositet och öppenhet. 

Församlingen ska ta hand om de unga vuxna (bry sig om de unga vuxna) och få dem att känna 

sig delaktiga i en gemenskap. Församlingen ska ge stöd och trygghet. De unga vuxna ska få 

vägledning i tron, samtidigt som vägledningen inte får bli alltför strikt. Hon anser att en 

församling ska kunna erbjuda cellgrupper för unga vuxna där de kan umgås och fika, och 

kunna diskutera tron och sina tvivel. Även om cellgrupperna är viktiga så betonar Grönberg 

vikten av att tillhöra den stora församlingsgemenskapen. Både den större- och mindre 

församlingsgemenskapen är viktiga för unga vuxna.  
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Mattias Sennehed (Pingst Nationellt)  

 

Sennehed menar att en församling (och dess ledare) måste uppmärksamma (och bekräfta) de 

unga vuxna. De ska mötas av intresse från ledarna och de ska snabbt få möjligheten att bli del 

i en gemenskap (till exempel en cellgrupp). De unga vuxna ska få möjlighet att uppleva den 

kristna gemenskapen, men en församling ska erbjuda mer än bara gemenskap. En församling 

och dess ledare ska se till att de unga vuxna bevaras i sin tro och även hjälper dem att utveckla 

den. I församlingens gemenskap ska de kunna få uppleva personliga- och känslomässiga 

erfarenheter av tron. De ska få möta Gud och få andliga upplevelser. Det är även viktigt att de 

unga vuxna får uppleva (vara del av) både den stora och den lilla församlingsgemenskapen. 

 

Respondenterna/unga vuxna 

 

De unga vuxna vill bli bekräftade av ledarna/församlingen. De vill mötas med respekt och 

intresse. Ledarna ska lyssna på dem och bry sig om dem. De vill också känna sig vara en del 

av församlingens gemenskap. En del vill att ledarna visar sitt förtroende för dem genom att ge 

dem ansvar och uppgifter i församlingen. Att församlingen visar att de litar på unga vuxna. 

Cellgrupperna är mycket betydelsefulla för flertalet av undersökningens unga vuxna. Flertalet 

av de unga vuxna i undersökningen är antingen med i en cellgrupp, eller har en önskan att 

vara del av en. I cellgruppen känner de en frihet att kunna diskutera sina problem och 

svårigheter med andra kristna. Men även att få umgås med andra kristna (och speciellt andra 

unga vuxna) är betydelsefullt i cellgrupperna. De känner att cellgrupperna skapar en nära 

gemenskap/nära relationer. Relationen med Gud och den helige Ande betonar de som viktigt i 

deras liv och således även något de vill att församlingen ska betona. En del av respondenterna 

i undersökningen efterfrågade mer fördjupad bibelundervisning för sin åldersgrupp och även 

gudstjänster och cellgrupper för specifikt unga vuxna. De vill inte att ledarskapet i 

församlingen ska bli för strikt och kontrollerande utan att deras tro måste få frihet att växa och 

utvecklas.   

 

Likheter och skillnader 

 

Jämförelsen visar till största del likheter mellan vad ledarna betonar som viktigt för unga 

vuxna, och vad de unga vuxnas betonar som viktigt. Vid flertalet av intervjuerna svarade 
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respondenterna att de vill känna att ledarna ser en och att man blir bemött med både respekt 

och intresse. Att ledarna lyssnar med intresse på dem och bryr sig om dem. Något som även 

ledarna betonade som viktig. De unga vuxna ansåg/anser det viktigt att känna sig delaktiga, 

att församlingen har en levande tro och att de möts av en kärleksfull gemenskap i 

församlingen. De vill ha en nära relation med Gud och den heliga Ande (få uppleva 

andlighet/närhet), vilket även ledarna betonade som viktigt. 

Unga vuxna betonar gemenskapen (speciellt med andra unga vuxna) som mycket viktig. 

Vilket även ledarna betonade. Vidare ansåg respondenterna att man inom församlingen måste 

få frihet att själv få leva ut och utveckla sin tro och inte bli hindrad, vilket även ledarna 

instämde i. 

Ledarna betonade att det är viktigt att de unga vuxna får uppleva både den större-och mindre 

församlingsgemenskapen. De unga vuxna värderade också den stora- och lilla gemenskapen 

som viktiga. Respondenterna upplever gemenskapen i cellgrupperna som mycket 

betydelsefull vilket även ledarna förespråkade.  

Det fanns inga tydliga skillnader, i denna reflektion, på vad ledarna ansåg som viktigt och vad 

de unga vuxna ansåg som viktigt  

 

Reflektion 

 

De unga vuxna värderade både den större-och mindre församlingsgemenskapen som 

betydelsefull, men det framgår i undersökningen att respondenterna känner sig mer ”fria” i 

cellgrupperna (den mindre församlingsgemenskapen). De upplever att det finns begräsningar i 

hur öppna de kan vara i den stora församlingsgemenskapen. Respondenterna beskrev hur det 

själva kände att vissa ämnen inte passade in i den stora församlingsgemenskapen. Detta gör 

att de drar sig för att lyfta upp vissa ämnen i den större församlingsgemenskapen. De 

upplevde den mindre församlingsgemenskapen som mer personlig och att cellgrupperna 

skapar nära relationerna/den nära gemenskapen. Svårigheterna att skapa nära relationer i den 

stora församlingsgemenskapen berodde i vissa fall på att deras församlingar var stora.  
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Intressanta punkter från undersökningen som är intressanta att studera närmare: 

 

 I påståendet Ibland upplever jag en större andlighet/närhet till Gud när jag är ensam 

än i församlingens gemenskap instämde 46%145 av de unga vuxna i påståendet.  

 

o Kommentar: Noterbart här är att nära hälften av respondenterna (i 

enkätundersökningen) upplever en större andlighet när de är ensamma. Nära 

hälften av respondenterna upplever således en större andlighet utanför- än i 

församlingen.  

 

 Till påståenden Det viktigaste är inte för mig att vara med i en pingstförsamling. Jag 

skulle kunna vara med i ett annan församling om teologin/trons grunder i 

församlingen är detsamma svarar 36 % med ett tydligt instämmande till detta.146  

 

o Kommentar: 36 % av respondenterna skulle tänka sig att byta till annan 

församling med samma teologi som pingst. Genom detta kan vi uttyda att 

teologin hos en pingstförsamling inte står för sig själv som bärande faktor.  

 

 Påstående 1: 100 % av respondenterna i enkätundersökningen instämmer till 

övervägande del i påståendet147 att Den sociala gemenskapen i församlingen är väldigt 

viktig.  

 Påstående 2: Om jag inte trivs i församlingens gemenskap så skulle jag byta 

församling svarade 21 % att detta stämmer mycket bra.   

 

o Kommentar: Gemenskapen är uppenbarligen mycket viktig i det första 

påståendet. Men varför svarar endast 21 % att de skulle lämna församlingen 

om de inte trivs i gemenskapen? Varför skulle de stanna kvar i församlingen 

(hypotetiskt sett) om det skulle visa sig att de inte trivs? 

 

                                                           
145 Alternativen stämmer mycket bra och stämmer ganska bra ger 46 % instämmande i påståendet.    
146 Med tydligt instämmande syftar jag på alternativet stämmer mycket bra i enkäten.  
147 Med 100% instämmer menar jag att 100% av svaren på påståendet var inom kategorierna stämmer mycket 
bra (74 %) och stämmer ganska bra (26 %).  
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De unga vuxna har förväntningar på vad en församling ska kunna erbjuda dem. Men stannar 

de unga vuxna i sina församlingar även om deras förväntningar inte uppfylls? I 

undersökningen ser vi att andligheten är viktig, men kan upplevas utanför församlingens 

gemenskap av nära hälften av respondenterna (i enkätundersökningen). Teologin är viktig, 

men flertalet av respondenterna (i enkätundersökningen) skulle inte byta församling även om 

en annan församling har samma/liknande teologi.  Gemenskapen är viktig, men de flesta 

stannar troligen kvar i sin församling även om de inte trivs fullt ut i gemenskapen.  

Kan det finns en till komponent, utöver andlighet, teologi och gemenskap, som gör att de 

unga vuxna stannar i sina församlingar? De flesta av undersökningens respondenter har växt 

upp i en pingstförsamling och har troligen familj, släkt och vänner i församlingen. Några av 

respondenterna kopplade deras medlemskap till att pingst känns hemma och tryggt. Är det av 

tradition (trygghet) som de väljer att stanna?  

Intervjuerna med ledarna visar att pingst fokuserar på andlighet, teologi och gemenskap som 

viktigt för att unga vuxna ska stanna i församlingarna. Det som går att undersöka i framtida 

forskning är till vilken grad/omfattning den fokuseringen har betydelse på unga vuxna som 

vuxit upp i en pingstförsamling?  

 

 

Slutdiskussion/slutsats 

 

Uppsatsen utgick från frågeställningen:  

 Hur beskriver unga vuxna i dagens pingstförsamlingar sin tro och vilken syn har de på 

församlingslivet? 

I uppsatsen konstruerade jag fyra teman att utgå ifrån; Nära gemenskap, Individualism, 

Andlighet/växa i tron och Varför Pingst? 

Uppsatsen var en kvantitativ-och kvalitativ flermetodsstudie om unga vuxna i dagens svenska 

pingstförsamlingar. Syftet var att med hjälp av sociologerna Rodney Stark och Roger Finkes 

mikroteori om att det religiösa livet är baserat på rationella antaganden (Micro theory of 

religion based on rational assumptions) beskrivet i boken Acts of Faith – Explaining the 
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Human Side of Religion (2000), analysera undersökningens empiriska material. Målet var att 

presentera ett resultat som ger indikationer på unga vuxnas (inom svenska pingströrelsen) 

beskrivning av sin tro och deras syn på församlingslivet. Målet var även att se om resultatet i 

den här undersökningen gick att jämföra med tidigare/närliggande forskning och se om det 

fanns mönster däremellan.  

 

Jämförande med tidigare/närliggande forskning 

 

Undersökningens resultat och dess validitet stärktes då den jämfördes med Jessica Mobergs 

tidigare/närliggande forskning om karismatiska miljöer. På flertalet punkter kunde Mobergs 

forskning bekräftas i denna undersökning. De mest tydliga likheterna var cellgruppens 

betydelse för församlingsmedlemmar som en social och intim mötesplats, som även stärker 

och utvecklar medlemmarnas tro. Detta stämmer överens med vad respondenterna lyfter fram 

i mina teman nära gemenskap, varför Pingst? och andlighet/växa i tron. Moberg skriver om 

subjektiva/personliga upplevelser i en gemenskap som till exempel lovsång. I uppsatsens 

undersökning fanns flera exempel på respondenter som upplevt/upplever subjektiva 

erfarenheter i en gemenskap tillsammans med andra troende, som nämnts i temat 

andlighet/växa i tron. 

Undersökningens resultat stämde även överens med McGuires forskning om att gemenskap 

bland troende skapar tillhörighet och hjälper människor att bygga en kristen identitet. Att 

gemenskapen också är viktigt för att stärka och utveckla individers tro. Samt att hålla 

fast/utveckla normer för att som grupp kunna definiera sin tro och sina värderingar, vilket 

även respondenterna gav uttryck för i bland annat temat nära gemenskap. McGuire lyfter likt 

Moberg upp att troende kan få subjektiva upplevelser (uppleva personlig andlighet/andakt 

med Gud) tillsammans med andra troende vilket respondenterna gav uttryck för i temat 

individualism/växa i tron. Samtidigt bör vi ha i åtanke att tvåtredjedelar av respondenterna i 

enkätundersökningen uppgav att de till övervägande del ansåg det vara viktigt att vara 

ensamma för att uppleva andlighet/närhet till Gud. 

McGuire lyfter även att den sociala delen av det kristna livet hjälper individer att uppleva och 

även tolka subjektiva/personliga upplevelser. Detta stämmer överens med vad respondenterna 

beskriver i temat nära gemenskap i undersökningens intervjuer.  
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Undersökningens resultat visade även liknande indikationer som Woodhead lyfter fram att 

kristendomen är en religion som både är individuell och kollektiv. Att den kristna tron handlar 

om att både leva i Anden och kunna ge kärlek till sina medmänniskor. Respondenterna gav 

uttryck för att det är viktigt, att både prioritera sin relation med Gud och relationen med sina 

medmänniskor, vilket beskrevs i temat nära gemenskap.  

 

Hur beskriver unga vuxna i dagens pingstförsamlingar sin tro och vilken syn har de på 

församlingslivet?  

 

De unga vuxna beskriver att deras tro blir starkare av att vara med i en församling. 

Gemenskapen i församlingen, både i de mindre- och de större sammanhangen ger en 

bekräftelse av tron vilket gör deras tro starkare. De upplever Gud som beskyddande och 

omhändertaganden och att Gud lyssnar på deras böner och bryr sig om dem.  

Den subjektiva delen av tron (den personliga relationen till Gud) upplever de som viktig och 

att den både går att uppleva i kyrkans gemenskap och i enskildhet.  

Gemenskapen i cellgrupperna hjälper dem att få en nära gemenskap/nära relationer med andra 

församlingsmedlemmar och att den hjälper dem att lyfta mer personliga problem och tankar 

kring tron som de inte kan göra i den stora församlingsgemenskapen. Gemenskapen i 

församlingen (och speciellt den i cellgrupperna) blir attraktiv då de unga vuxna får hjälp av 

andra troende att tolka subjektiva känslor och frågor kring tron.  

En del av de unga vuxna i undersökningen uppger att de kan tänka sig att byta församling 

(lämna församlingen). Vid intervjuerna framgick det att respondenterna uppger vissa 

preferenser som de vill få uppfyllda och att de vill tillhöra en församling som kan uppfylla 

detta. Att få sina önskningar och behov uppfyllda är nyckeln till att de stannar kvar. De vill att 

församlingslivet ska ge möjligheter att fördjupa deras tro och att det ska finns undervisning 

riktad mot unga vuxna. De unga vuxna satsar och ger tid och engagemang till sina 

församlingar och vill att detta ska generera något tillbaka. De flesta trivs bra i sina 

församlingar, men det finns saker som kan bli bättre. Att de stannar kvar i sina församlingar 

(trots att brister finns) kan kopplas till att även rationella beslut kan innehålla inslag av 

bekvämlighet (alternativt att församlingen är tillräckligt bra ur en subjektiv syn vilket gör att 

de stannar kvar).  
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De unga vuxnas stora vilja att delta i församlingarnas verksamhet och ta på sig ledarroller kan 

kopplas till att de har en stark tro. Skulle inte den starka tron finnas skulle inte det starka 

engagemanget (eller åtminstone viljan) finnas hos dem.  

I församlingen får de även utlopp för den objektiva delen av tron (gemenskap med andra 

troende, delaktighet i en kristen gemenskap) och inte bara den subjektiva/personliga delen av 

tron.  

De upplever att församlingen känns som ett hem med en viktig gemenskap. Att de vill vara 

med i församlingen kan kopplas till att de upplever att de får utbyte av församlingen. De ger 

av sig själv och får tillbaka. Att de stannar kvar kan även tyda på att deras tro är stark. De är 

villiga att satsa på Gud och då följaktligen också församlingen.  

 

Validitet 

 

Resultaten i denna uppsats bör ses som indikationer och en språngbräda för vidare/fördjupad 

forskning om unga vuxna i pingströrelsen.  

 

Syftet med uppsatsen uppnått 

 

Uppsatsen har givit indikationer om unga vuxna inom pingströrelsens tro-och församlingsliv. 

Uppsatsen har även visat på mönster som stämmer överens med tidigare/närliggande 

forskning. Syftet med uppsatsen bör anses som uppnått.  

 

Framtida forskning 

 

I den här undersökningen framgår det att de unga vuxna är starkt engagerade i 

församlingarnas verksamheter, men jag undersökte inte hur mycket tid de avsatte för 

församlingens verksamhet. Det skulle vara intressant att studera hur mycket tid de unga vuxna 

ger till församlingen per vecka/månad.  
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I den här undersökningen så framgår det inte i vilken mån unga vuxna kan påverka 

verksamheten i sina församlingar. Att undersöka vilket gensvar unga vuxna får från ledarna 

vid synpunkter på församlingens verksamhet skulle även vara intressant att undersöka.  

Slutligen. I reflektionsavsnittet beskrevs hur intervjuerna med ledarna visar att andlighet, 

teologi och gemenskap är viktiga komponenter för att unga vuxna ska stanna och utvecklas 

(växa i tron) i församlingarna. Samtidigt visar undersökningen att flertalet av de unga vuxna 

skulle stanna i sina församlingar även om deras förväntningar på de tre komponenterna inte 

fullt ut uppfylldes. Det som vore intressant att ta reda på i framtida forskning är vilken/vilka 

ytterligare komponenter, utöver andlighet, teologi och gemenskap, som gör att de unga vuxna 

stannar i sina församlingar. Vilket också skulle kunna besvara frågan om vilken betydelse 

andlighet, teologi och gemenskap egentligen har vad gäller frågan om vad som är avgörande 

för om de unga vuxna stannar kvar i sina församlingar.   
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Intervju-schema med Mattias Sennehed 

 

Tema 1: Nära gemenskap 

 Är det viktigt att Unga Vuxna har nära relationer med andra 

församlingsmedlemmar/kristna? (Eller är det något de kan vara utan) 

 Vad anser Pingst om cellgrupper/tillväxtgrupper där man träffas i en mindre grupp?  

 Är en cellgruppträff ett komplement till gudstjänsten eller kan en cellgruppsträff ses 

som likvärdig en gudstjänst?   

 Vilket budskap ska man ge till de Unga Vuxna i följande fall: är relationen med sina 

medmänniskor lika viktigt som relationen med Gud? (D.v.s. bör en kristen alltid kunna 

ge både Gud och sina medmänniskor 100% av sitt engagemang/kärlek).  

 Ska man vara öppen med egna problem som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem 

m.m. i församlingsmiljön? (Eller bör detta hållas/skötas mer diskret).  

 Finns det något relationsbudskap som Pingstförsamlingar försöker förmedla till Unga 

Vuxna, om vi tänker gällande vänskap-eller kärleksrelationer? 

 

Tema 2: Individualism 

 Hur ska en församling göra för att behålla de Unga Vuxna kvar i församlingen? 

 Finns det är något speciellt Unga Vuxna förväntar sig av en församling (förväntar sig 

att församlingen ska erbjuda till dem)? 
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 Hur ska ett ledarskap för Unga Vuxna vara? 

 Upplever ni i Pingst att Unga Vuxna idag kan lida av ensamhet och isolering? 

 Vad kan en församling göra för Unga Vuxna som lider av ensamhet och isolering?  

 

Tema 3: Andlighet/ växa i tron   

 Hur gör man för att Unga Vuxna ska växa i tron? 

 Hur definierar ni andlighet inom Pingst? (Vad är andlighet?) 

 Hur kan en församling arbeta för att Unga Vuxna ska få andliga upplevelser/känna 

närhet till Gud? 

 Vad gäller andakt: hur ser ni i Pingst på den enskilda andakten (t.ex. tända ett ljus eller 

sitta tyst en stund i kyrkan för att tänka eller be). Vilken plats bör den ha i en 

Pingstförsamling?  

 Vad krävs av Unga Vuxna som vill bli ledare? (räcker ett starkt engagemang eller 

krävs någon form av utbildning)?  

 Hur stöttar ni Unga Vuxna ledare i sitt ledarskap?  

 Om man är ledare och Ung Vuxen och känner sig otillräcklig i sitt ledarskap, vad gör 

man då?  

 

 

Tema 4: Varför en pingstförsamling?  

 Varför tror ni att Unga Vuxna väljer att vara med i en pingstförsamling? 

 Hur ska en församling göra för att vinna nya Unga Vuxna till församlingen som inte är 

troende sedan tidigare?  

 Vad tror ni i Pingst är avgörande för att Unga Vuxna söker sig till en församling? 

 Vad tror ni i Pingst är avgörande för att Unga Vuxna stannar i en församling?  

 Varför ska Unga Vuxna söka sig till en pingstförsamling?  
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Intervju-schema: Gabriella Grönberg  

 

Tema 1: Nära gemenskap 

 

 Är det viktigt att Unga Vuxna har nära relationer med andra 

församlingsmedlemmar/kristna?  

 Vad tycker du om cellgrupper/tillväxtgrupper där man träffas i en mindre grupp?  

 Är en cellgrupp ett komplement till gudstjänsten eller kanske rentav lika viktigt som 

gudstjänsten?  

 Vilket budskap ska man ge till de Unga Vuxna i följande fall: är relationen med sina 

medmänniskor lika viktigt som relationen med Gud?  

 Ska man vara öppen med egna problem som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem 

m.m. i församlingsmiljön? 

 Finns det något specifikt relationsbudskap ni försöker förmedla till de Unga Vuxna vid 

gudstjänsterna?  

 

Tema 2: Individualism 

 Hur gör ni för att behålla de Unga Vuxna i församlingen? 

 Känner ni i församlingen att det är något speciellt de Unga Vuxna förväntar sig av 

församlingen (förväntar sig att församlingen ska erbjuda till dem)? 

 Hur ska ett ledarskap för Unga Vuxna vara? 

 Upplever ni att Unga Vuxna idag kan lida av ensamhet och isolering? 

 Vad kan en församling göra för Unga Vuxna som lider av ensamhet och isolering?  

 

Tema 3: Andlighet/ växa i tron   

 Hur gör man för att Unga Vuxna ska växa i tron? 

 Hur definierar ni i församlingen andlighet? 

 Hur arbetar ni i församlingen för att Unga Vuxna ska få andliga upplevelser/känna 

närhet till Gud? 

 Finns det möjlighet till en form av enskild andakt i församlingen?  
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 Vad krävs av Unga Vuxna som vill bli ledare? (räcker ett starkt engagemang eller 

krävs någon form av utbildning)?  

 Hur stöttar ni Unga Vuxna ledare i sitt ledarskap?  

 Om man är ledare och Ung Vuxen och känner sig otillräcklig i sitt ledarskap, vad gör 

man då?  

 

 

Tema 4: Varför en pingstförsamling?  

 Varför tror du Unga Vuxna väljer att vara med i en pingstförsamling? 

 Hur gör ni för att vinna nya Unga Vuxna till församlingen som inte är troende?  

 Vad tror du är avgörande för att Unga Vuxna söker sig till en församling? 

 Vad tror du är avgörande för att Unga Vuxna stannar i en församling?  

 Varför ska Unga Vuxna söka sig till en pingstförsamling?  

 

Intervju-schema med unga vuxna   

 

 

Tema 1: Nära gemenskap 

 

 På vilket sätt vill du bli bemött av ledarna i din församling? 

 Hur ser du på att delta i en tillväxtgrupp/cellgrupp? En mindre grupp 

församlingsmedlemmar (eller andra troende) som möts i någons hem en gång i veckan 

eller någon gång månaden.   

 Är relationen med dina medmänniskor lika viktig om din relation med Gud? (D.v.s. 

bör en kristen alltid kunna ge både Gud och sina medmänniskor 100% av sitt 

engagemang/kärlek). 

 Hur öppen känner du att man kan vara i den stora församlingsgemenskapen om egna 

problem som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem m.m.?   

 

 

Tema 2: Individualism 
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 Är det något speciellt som du känner att din församling (eller pingstförsamlingar i 

stort) borde kunna erbjuda till dig/de Unga Vuxna? 

 Vad skulle en församling kunna göra för Unga Vuxna som lider av ensamhet och 

isolering?  

 Vad skulle kunna få dig att lämna din församling?  

 

Tema 3: Andlighet/växa i tron   

 Vad är andlighet för dig? 

 När och var i tillvaron upplever du andlighet?  

 a, Skulle du uppskatta mer former av enskild andlighet i församlingen?  

o b, Vad skulle det vara i sådana fall?  

 Känner du att det finns möjligheter för dig att engagera dig i församlingens 

verksamhet om du skulle vilja? 

 Hur känner du inför evangelisering?  

 Skulle du vilja gå in i en ledarroll i församlingen?  

 Hur tycker du en församling ska göra för att få Unga Vuxna att växa i tron?  

 

Tema 4: Varför Pingst? 

 Varför är du med i en pingstförsamling? 

 Vad är det bästa med att vara med i en pingstförsamling? 

 Vad är mindre bra i församlingen? 

 Vad är de viktigaste elementen i en församling? 

 Vad tror du är avgörande för att Unga Vuxna söker sig till en pingstförsamling? 

 

Bakgrundsfråga 

 Har du växt upp i församlingen/i en pingstförsamling? 
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Enkätfrågor till unga vuxna  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Skulle du säga att du vuxit upp i en pingstförsamling? 

o Ja  

o Ja, delvis.  

o Nej, 

 

2. Bor du i stad eller mindre ort? 

 

o Stad 

o Mindre ort 

 

3. Kön 

 

o Man 

o Kvinna 

o Annat alternativ  

o Vill ej svara 

 

Tema 1: Varför Pingst? 

4. Jag trivs med att vara med i en pingstförsamling? 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

5. Det viktigaste är inte för mig att vara med i en pingstförsamling. Jag skulle 

kunna vara med i ett annan församling om teologin/trons grunder i församlingen 

är detsamma.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 
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6. Den sociala gemenskapen i församlingen är väldigt viktig.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

7. Om jag inte trivs i församlingens gemenskap så skulle jag byta församling.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

 

Tema 2: Nära gemenskap 

 

8. Jag känner att jag blir bemött på ett bra sätt av ledarna i min församling. 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

9. Är du med i en tillväxtgrupp/cellgrupp/hemgrupp? En mindre grupp 

församlingsmedlemmar (eller andra troende) som möts någon gång i veckan eller 

någon gång månaden?  

o Ja  

o Nej 

o Nej, men skulle gärna vilja.  

o Nej, cellgrupper/tillväxtgrupper är inget för mig.  
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10. Min relation till mina medmänniskor är lika viktig som min relation till Gud.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

11. Jag får dåligt samvete om jag inte ger mina medmänniskor 100% av mitt 

engagemang/kärlek. 

 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

12. Jag känner att det finns en stor tolerans i församlingen att man kan vara öppen 

om problem av privat karaktär? (som t.ex. psykisk ohälsa, relationsproblem, 

skol-eller jobbrelaterade problem m.m. ) 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

13. Om jag skulle ha problem av privat karaktär (psykisk ohälsa, relationsproblem, 

skol-eller jobbrelaterade m.m.) så skulle jag känna trygghet i att söka upp en 

ledare/pastor/själavårdare i församlingen för att i förtroende prata om detta.   

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 
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14. Det är mycket viktigt med jämnåriga i församlingen 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

15. För mig är det viktigt att träffa personer i församlingen som är i samma 

livssituation som jag (t.ex. student, småbarnsförälder, singel eller liknande).  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

Tema 3: Individualism 

16. Jag är nöjd med det utbud (t.ex. aktiviteter m.m.) som erbjuds till mig/unga 

vuxna i min församling?   

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

17. Jag upplever i perioder ensamhet och isolering i mitt liv.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

18. Jag har haft tankar på att lämna min församling.  

o stämmer mycket bra 
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o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

19. Församlingen tar tillvara på mina gåvor/talanger som jag har.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

Tema 4: Andlighet/växa i tron   

20. Jag upplever i mitt liv en stor andlighet och närhet till Gud 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

21. Att vara ensam är mycket viktigt för mig för att uppleva andlighet/närhet till 

Gud.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

22. Ibland upplever jag en större andlighet/närhet till Gud när jag är ensam än i 

församlingens gemenskap 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 
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23. Jag känner att det skulle behövas mer tillfällen för enskild andlighet i 

församlingen?  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

24. Jag känner att det finns möjligheter att engagera mig i församlingens 

verksamhet om jag skulle vilja. 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

25. Evangelisering är något jag skulle vilja arbeta med 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

26. Evangelisering i min hemstad/hemort känns obekvämt.  

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

27. Jag skulle vilja gå in i en ledarroll i församlingen 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 
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o stämmer inte alls 

 

28. Min tro skulle inte vara lika stark om jag inte var med i en församling. 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

29. Jag har under perioder i mitt liv tappat tron eller varit nära att göra det.  

 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

30. Jag tycker att min församling arbetar på ett bra sätt för att få Unga Vuxna att 

växa i tron. 

o stämmer mycket bra 

o stämmer ganska bra  

o stämmer varken bra eller dåligt 

o stämmer ganska dåligt 

o stämmer inte alls 

 

 

Följebrev/följetext till enkät.  

 

Före enkäten påbörjats av respondenten 

 

Hej!  

 

Jag heter Harald Sand och läser nu ett magisterprogram i religionsvetenskap vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag skriver en magisteruppsats om Unga Vuxna (19–29 år) inom 

Pingströrelsen. Det jag kommer undersöka i min uppsats är Unga Vuxnas upplevelse av att 

vara medlem i en pingstförsamling.  

 

Min förhoppning är att denna uppsats ska bli en intressant inblick kring Unga Vuxna i dagens 

pingstförsamlingar. Stort tack på förhand för din medverkan i enkätundersökningen!  

 

/ Mvh Harald 
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Efter att enkäten avslutats av respondenten 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

GDPR/samtycke – intervjuer 

 

 

Kontaktinformation 

Mittuniversitetet: Sundsvall                                                                                                                                

851 70 Sundsvall   

Besöksadress: Holmgatan 10                                                                                                                                                              

Generella frågor: kontakt@miun.se                                                                                                                                               

Telefon Växel: 010-142 80 00. 

Kontaktinformation personer 

Harald Sand (student): hasa1700@miun.se 

Handledare är Pierre Wiktorin: Pierre.Wiktorin@miun.se 

 

Jag heter Harald Sand och läser magisterprogram i religionsvetenskap vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag arbetar nu med en magisteruppsats om Unga Vuxna (19–29 år) och 

Pingströrelsen. Mina teman som frågorna vid intervjuerna är uppdelade i är följande: Nära 

gemenskap, Individualism, Andlighet/växa i tron, varför en pingstförsamling? 

Vid intervjuer kommer jag fråga om saker som tidigare tagits upp inom den forskning som har 

gjorts på pingströrelsen. Vad det exakta resultat av studien kommer bli är svårt att på förhand 

säga, utan kommer påverkas av den information jag får ut vid intervjuer och enkäter. Det jag 

kommer undersöka är Unga Vuxna upplevelse av att vara medlem i en pingstförsamling. 

Vilken roll spelar församlingen i deras liv och vilken roll vill dem att församlingen ska spela i 

deras liv. 

mailto:kontakt@miun.se
mailto:hasa1700@miun.se
mailto:Pierre.Wiktorin@miun.se
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Information som kommer samlas in är alltså de intervjuades svar på de frågor som ställs vid 

intervjuerna. Vill dem jag intervjuar inte ha med sitt riktiga namn i studien kommer 

anonymitet att erbjudas, vilket betyder att deras namn inte kommer att stå med i en uppsats.  

Uppsatsen kommer efter färdigställande att publiceras på nätet. Vidare artiklar baserat på 

materialet i uppsatsen kan förekomma. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller 

dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut denna. Detta om handlingen 

inte ska/kan beläggas med sekretess.   

Du har rätt att lämna klagomål på användningen av dina personuppgifter. Antingen kan detta 

ske till Mittuniversitetets dataskyddsombud eller direkt till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet (blivande Integritetsskydds-myndigheten).   

Vid frågor eller klagomål på vår personuppgiftshantering kontakta vårt dataskyddsombud Eva 

Rodin Svantesson, Eva.RodinSvantesson@miun.se, tel 010-142 80 00 vx. 

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna 

handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att 

behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande regelverk. 

Informationen jag samlar in kommer sparas till en början under den tid jag arbetar med 

uppsatsen. Eventuellt en tid efter detta för framtida behandlingar. Informationen kommer 

raderas när informationen inte är längre är behövlig. Eventuella personuppgifter lagras också 

så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Det 

finns en rätt att få tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av den behandling som rör den registrerade eller att invända 

mot behandlingen.  

Det finns en rätt att när som helst återkalla ett samtycke.  

 

X
Bokstaverat och signatur av samtycke 

 

 

mailto:Eva.RodinSvantesson@miun.se
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