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ABSTRACT 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande studie mellan en församling från 

Svenska kyrkan och en från Pingstkyrkan med hänsyn till hur de anpassar sin religiösa 

praktik utifrån dagens sekulariserande samhälle. Detta med utgångspunkt i gudstjänst, 

dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vidare läggs det en extra betoning på 

gudstjänsten i form av deltagande observation, detta för att gudstjänsten har en central 

roll i kyrkan. Teorierna som används i studien är socialisering och sekularisering som 

kopplas till resultatet. Metoden som studien bygger på är kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer. I resultatet presenteras det i vilken grad de olika kyrkorna 

anpassar sin religiösa praktik utifrån syftets utgångspunkter, samt hur de skiljer sig från 

varandra. Resultatet visar på att den största skillnaden mellan de respektive kyrkorna är 

på dopet och konfirmationen. Resultatet visar också hur interaktionen är mellan 

församlingsledare och församling i de respektive kyrkorna.  

 

Nyckelord: Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, sekularisering, socialisering, gudstjänst, 

dop, konfirmation, vigsel och begravning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

När ett samhälle moderniseras behöver inte det innebära att samhället sekulariseras. 

Enligt Furseth och Repstad menar den franske sociologen Yves Lambert att 

framväxten av det moderna samhället kan ha fyra effekter på religionen – ”nedgång, 

anpassning och nytolkning, konservativ reaktion och innovation” (Furseth & 

Repstad, 2005:108). I akademiska sammanhang används sekularisering för att visa 

på att religionen har blivit begränsad och fått mindre betydelse i samhället och hos 

människor. Enligt Furseth och Repstad har begreppet sekularisering uppfattats som 

negativt av bland annat många teologer. En del religiösa människor skulle sagt att de 

är ledsna för att deras religion inte har samma inflytande i samhället som tidigare. 

Andra människor skulle kunna se denna förändring som något positivt, likt en 

frigörelse av religionen. Enligt Furseth och Repstad hävdar sociologen Talcott 

Parsons att genom att religionen har förlorat delar av sina funktioner i det moderna 

samhället, kan de istället fokusera på att bättre kunna fylla sina primärfunktioner 

(Furseth & Repstad, 2005:108–109). När socialiseringsinstitutionerna inte längre 

förmedlar religion kan samhället vara en effekt av individuell sekularisering. Genom 

att staten tar ett steg tillbaka från religionen och det religiösa livet, kan det bidra till 

att en religiös marknad öppnas upp. Det ger en ökad livskraft i det individuella 

religiösa livet (Furseth & Repstad, 2005:129).  

 

I vårt samhälle har religionen som en metod för att nå kontakt med det gudomliga 

kommit i skymundan och samtidigt som religionerna stelnat runt de symboliska och 

ofta människoliknande beskrivningarna av Gud upplever allt fler vilsenhet och 

tomhet i en tillvara som inte längre är förankrad i de stora mysterierna (Einhorn, 

1998:13).  

 

Har en tro på Gud blivit omöjlig sedan vetenskapen löst gåtor som tidigare bara 

kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold 

Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall nå fram till detta 

gudsbegrepp? (Einhorn, 1998) 
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Intresset för den här diskussionen väcktes hos mig under de terminer som jag har läst 

religionsvetenskap vid universitetet. Detta kom i samband med en ökad diskussion i 

framförallt media om sekularisering och att kyrkorna har mindre inflytande i 

samhället och hos människor. I debatterna har det handlat mycket om att 

skolavslutningar inte längre ska hållas i kyrkan med mera och det jag ville ta reda på 

i samband med denna studie var att undersöka om kyrkorna behöver anpassa sig efter 

människorna och samhället eller inte, i så fall till hur stor del. Det gör jag utifrån att 

dela in Svenska kyrkans och Pingstkyrkans religiösa praktik i gudstjänst, dop, 

konfirmation, vigsel och begravning.  

 

1.2 Problemformulering 

En medlem i Svenska kyrkan behöver inte vara bekännande kristen. Det kan 

uppfattas av vissa människor som en lite för liberal hållning, medan andra människor 

kan känna en lättnad inför det. Svenska kyrkan kräver inget erkännande från de som 

är medlemmar och ingen kan ta ifrån dennes medlemskap. Svenska kyrkan som 

tidigare varit statskyrka skiljer sig från andra kristna kyrkor, delvis på grund av att 

den har en annan tradition till skillnad från Romerskkatolska kyrkan eller 

Pingstkyrkan som är en frikyrka (Eriksson, 2012:15–16). Pingströrelsen har varit ett 

ämne i debatterna under de senare åren inom framförallt samfundsfrågan. Ämnen 

som diskuterats i debatterna om pingströrelsen är bland annat ledarskapet, medan 

betoningen på den personliga evangelisationen har tonats ner (Alvarsson, 2008:182).  

 

En av informanterna i den här studien, Johan från Svenska kyrkan menar att från det 

att kyrkan varit en stor del av samhället och är idag inte lika självklar som tro eller 

som del i människors liv längre.  

 

Det är 70 procent medlemmar inom Svenska kyrkan, men att tron och de riter som 

kyrkan bär är inte längre är lika centralt i människors liv. Ett uttryck för 

sekularisering är att köpmännen har tagit över att vara traditionsbärare – tittar man 

när det är jul och påsk så det som bär den traditionen är mat och det vi äter. Det har 

varit viktigt för kyrkan också, men då var det något mer. Då firade vi en högtid och 

det berodde på den högtiden. I ett sekulariserat samhälle styr inte dem högtiderna 

längre, det finns kvar i vår kalender och högtiden men inte från det ursprungliga 
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syftet […] det berör flera människor från att man inte går i gudstjänst till att man 

inte döper sig eller viger sig, kyrkan spelar en mindre roll. Men det öppnar också för 

en nyfiken, i ett sekulariserat samhälle där kyrkan inte är självklar så kan kyrkan bli 

något fräsch, något nytt (Intervju, Johan 17 april).  

 

En annan informant, Per från Pingstkyrkan menar att Sverige idag är ett pluralistiskt 

samhälle, med influenser från olika håll. Han menar att kristen tro kan anpassa sig till 

vilket samhälle som helst.  

 

[…] sedan tror jag inte att kyrkan står utan sekularisering utan det är tydligt att även 

i kyrkans värld så tappar vi mark när det gäller personlig andakt och bibelläsning, 

det är också en intern process som finns på många olika håll (Intervju, Per 23 april). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförande studie mellan Svenska kyrkan och 

Pingstkyrkan med hänsyn till hur de anpassar sin religiösa praktik utifrån dagens 

sekulariserande samhälle. Detta med utgångspunkt i gudstjänst, dop, konfirmation, 

vigsel och begravning. Vidare läggs det en extra betoning på gudstjänsten i form av 

deltagande observation, detta för att gudstjänsten har en central roll i kyrkan. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

1.  Hur ser den religiösa praktiken (gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och 

begravning) ut inom Svenska kyrkan och Pingstkyrkan?  

2. Varför ser den religiösa praktiken ut som den gör?  

3. Vilka skillnader kan påvisas i praktik och gudstjänstinteraktion?  

 

1.3.2 Avgränsning 

Studien avgränsas genom att religiös praktik delas in i kollektiva ritualer gudstjänst, 

dop, konfirmation, vigsel och begravning. Informanterna i intervjuerna är avgränsade 

till tre stycken per trossamfund. Fokus ligger på två präster och en diakon inom 

Svenska kyrkan och en pastor, diakon och ungdomsledare inom Pingstkyrkan. För att 
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komplettera studien görs även varsin deltagande observation i de både kyrkorna. Jag 

studerar deras religiösa praktik inom gudstjänsten och interaktionen mellan 

församlingsledare och församling. Geografiskt är studien avgränsad till två kyrkor i 

en mellanstor stad i Sverige
1
.   

 

1.3.3 Disposition 

Tidigare forskning presenteras i kapitel två. Bakgrund om Svenska kyrkan och 

Pingstkyrkan presenteras i kapitel tre. Teorin redogörs för i kapitel fyra och metod 

och material beskrivs i kapitel fem. I kapitel sex presenteras resultatet, där det är 

uppdelat utifrån teman – gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Analysen av resultat redogörs i kapitel sju där resultatet kopplas med teorin. Slutsats 

och vidare forskning redogörs det för i kapitel åtta, samt en sammanfattning av 

uppsatsen i kapitel nio.  

 

 

 

  

                                                 

1
 Jag har valt att inte delge namnet på staden där mina informanter arbetar, detta för att 

informanterna med hänsyn till att de anonymiseras i studien och en angivelse av deras 

geografiska lokalitet skulle göra det lätt för läsare att identifiera informanterna.  



7 

 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet tas tidigare forskning upp som knyter an till studier om Svenska 

kyrkan eller Pingstkyrkan. Kapitlet utgår från fyra kandidatuppsatser, en 

magisteruppsats och en avhandling med kopplingar till det ämne följande studie 

handlar om. Så vitt min litteratursökning visar har jag inte lyckats hitta någon 

relevant tidigare forskning om begravning att koppla till min studie. 

 

Bert-Olov Erikssons magisteruppsats Kyrkan som mötesplats - En empirisk studie av 

om nätverk/organisation, tradition och det sätt individen upplever sig som kristen är 

sammanlänkade med gudstjänstdeltagande i svenska kyrkan syfte är att finna 

anledningar till kyrkan som mötesplats i avseende på gudstjänstdeltagande. 

Resultaten visar relationer mellan nätverk/organisationstillhörighet, tradition och 

kyrkobesöksfrekvens med avseende på deltagande i gudstjänsten. Traditionen har ett 

svagare samband till gudstjänstbesök vilket kan förklaras av individernas unika val 

när de är vuxna.  En kristen kontinuitet från barndom kan dock bidra till deltagande 

vid gudstjänster i kyrkomiljö och gudstjänstdeltagande senare i livet i kyrkan. 

Betydelsen av kyrkan som mötesplats med hänseende på deltagande vid gudstjänst 

kan därför ses med anknytningar till nätverk/organisationstillhörighet och tradition 

(Eriksson, 2001:2,5). 

 

Ulrik Josefssons avhandling Liv och över nog – den tidiga pingströrelsens 

spiritualitet syftar att undersöka den svenska pingströrelsens spiritualitet under dess 

grundläggande period. De tre problemområdena som ska undersökas är att teckna en 

helhetsbild av pingströrelsens spiritualitet. Syftet är även att studera samspelet 

mellan flera sidor av spiritualiteten men också sätta in pingströrelsens spiritualitet i 

ett samhälleligt samband (Josefsson, 2006:14–15). Resultatet visade att 

spiritualitetsstudiet är fruktbart angreppssätt för att kunna belysa pingströrelsens 

religiösa liv och för att studera dess riktade fokus mot de element som är 

identitetsbärande (Josefsson, 2006:409).  
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Helene Folkessons kandidatuppsats, Dop och identitet – En studie av dopsyner hos 

medlemmar i Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Svenska Missionskyrkan syftar till 

att undersöka hur enskilda medlemmar i Svenska kyrkan, Pingströrelsen och Svenska 

Missionskyrkan ser på sina dop och betydelsen som dopet har för dem. Studiens 

metod är enkätundersökningar (Folkesson, 2006:5). Informanterna från Svenska 

kyrkan ser dopet som ett Guds handlande där den som döps får tillhöra Guds familj, 

alltså församlingen. De anser också att det heller inte har någon betydelse om det är 

föräldrarna eller den som döps själv som tar beslutet om dopet (Folkesson, 2006:27). 

Pingstkyrkans informanter säger istället att det är tro som kommer först och sedan 

dop. De tillfrågade informanterna anser att när en människa väljer att döpas är det ett 

steg för att följa orden från Jesus och Gud. Om man inte följer det som kommer efter 

”att varje dag begrava den gamla människan och uppstå i den nya” (Folkesson, 

2006:29) ser inte informanterna någon mening med att döpas över huvud taget. 

 

Carolina Nordqvists kandidatuppsats, Konfirmationen då och nu – En studie av 

konfirmationens förändrade betydelse från fornkyrkan till Svenska kyrkan idag syftar till 

att beskriva och analysera konfirmationen historiskt utifrån en kvalitativ litteraturstudie 

(Nordqvist, 2009:4-5). Resultatet visar att det är många förändringar som bidragit till att 

konfirmationen förlorat lite av sin ställning hos människor. Konfirmationen har 

utvecklats från att vara ett sakrament till att bli en ceremoni. Konfirmationen har förlorat 

en del av sin religiösa innebörd samtidigt som traditionen har förlorat greppet i flera 

”lagar” (Nordqvist, 2009:25). Förr var det vanligare att familj och släkt hade konfirmerat 

sig, vilket gjorde att barnen skulle göra detsamma. Hon menar att ungdomar är 

formbara när de konfirmerar sig, vilket gör att konfirmationsundervisningen är viktig 

för Svenska kyrkan (Nordqvist, 2009:27). 

 

Ingela Holmströms kandidatuppsats, Seder och sägner av Leonard Rääf – En studie i 

bröllop och dop syftar till att studera Leonard Rääfs nedskrivna sägner och kyrkliga 

kommentarer. Sedan kyrkan vann rätten att få utföra vigslar lades det till en hel del i 

ritualen. Kyrkan införde bland annat brudkrona, brudpäll
2
 och brudklädsel 

(Holmström, 2006:36). Kyrkan införde även ritualer vid brudsängen som förändrade 

                                                 

2
 Himmel som hålls eller som är uppfäst över brudparet under brudmässan eller även under 

bröllopsmåltiden (www.ne.se). 

http://www.ne.se/
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synen på kvinnan och anammade även vigselringen. Efter giftermålet var det 

naturligt inom äktenskapet att kvinna blev med barn. När barnet föddes var det 

viktigt att skydda barnet. Kyrkan ansåg från början att barn var födda med arvsynd, 

för att rädda barnet var man tvungen att utföra exorcism, vilket var början till att 

mystifiera dopet och barnet (Holmström, 2006:37). 

 

Magdalena Grügiels kandidatuppsats, Tills döden skiljer oss åt – En komparativ 

studie kring riterna vigsel och bröllop inom Svenska kyrkan och Svenska 

Asatrosamfundet syftar till att undersöka riter kring bröllop och vigsel i två olika 

samfund, Svenska kyrkan och Svenska Asatrosamfundet (Grügiel, 2011:4). Grügiel 

kommer i sin studie fram till att bröllopsritens genomförande och betydelse styrs av 

individer, grupper och samhället. Riterna skiljer sig på detaljnivå, men har liknande 

stuktur mellan de två trossamfunden. Skillnader finns i hur riten ska genomföras och 

syftet som individerna har som medverkar i riten. Riternas utformning påverkas av 

vilken kontext som de befinner sig i men också av vilka människor det är som 

upplever den. Den kristna vigseln är procentuellt sett den vanligaste av de två 

religiösa samfunden (Grügiel, 2011:30). 

 

Dessa tidigare forskningar som jag presenterat är relevanta till min studie genom att 

visa på en del av den forskning som gjorts, där vissa liknande delar finns med i min 

studie. Jag har med följande för att också visa på att den studie jag gör är något nytt, 

som kan bidra till forskningen på ett nytt sätt.  
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3 BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer det att presenteras en bakgrund om Svenska kyrkan och 

Pingstkyrkan, med en redogörelse för de respektive dopen, eftersom det är där de 

båda trossamfunden skiljer sig som mest samt antalet medlemsantal i de respektive 

trosamfunden. Detta för att klargöra utgångspunkterna inför analysen.  

 

3.1 Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan var fram till år 2000 en statskyrka i Sverige. Statskyrkoformen 

uppkom i Sverige under 1500-talet, under det århundrade som den svenske kungen 

Gustav Vasa (1496-1560) antog protestantismen, därmed tappade påven i Rom 

kontrollen över kyrkan i Sverige. Efter det kom kyrkan i Sverige att bli luthersk 

(Claesson, 2008:89). En ny tid började när Martin Luther reformerade gudstjänsten, 

det offentliga prästadömet återuppstod och predikan utfördes på människornas egna 

språk (Nilsson, 2011:21–22).  

 

Till skillnad mot Katolska kyrkans sju sakrament har Svenska kyrkan i en 

protestantisk tradition tillämpat både barn- och vuxendop. Ett av kyrkans uppdrag 

och mål är att människor ska få erbjudande om dop. Detta gäller både barn, 

ungdomar och vuxna, som kan ta emot dopet. På Svenska kyrkans hemsida finns 

ingen bild eller något som uppmuntrar till vuxendop, trots att Svenska kyrkan är de 

trossamfund som har flest vuxendop, utan det är bilder på spädbarn som kopplas ihop 

med dopet inom Svenska kyrkan. På detta sätt framhåller Svenska kyrkan den 

traditionella bild som allmänt finns i dopsammanhang, att man är traditionsbärande. 

En anledning till att Svenska kyrkan utför en hel del vuxendop är i första hand 

ungdomars medverkan i konfirmationsundervisning. För att kunna konfirmeras 

måste ungdomar vara döpta, eftersom konfirmationen är en bekräftelse av dopet. 

Doperinran
3
 erbjuds för medlemmar i församlingen om de vill bekräfta sitt dop på ett 

annat sätt än genom konfirmation. (Folkesson, 2006:28). 

                                                 

3
 I påskens midnattsmässa i svenska kyrkan brukar det ingå ett moment som kallas 

dopförnyelse eller doperinran. Då aktualiseras dopet och alla får förnya sina dop- eller 

konfirmationslöften (www.barndop.info).  

http://www.barndop.info/
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Svenska kyrkan har haft stora förändringar under det senaste halvseklet, på grund av 

bland annat kyrkans kontext, dess lära och praktik har förändrats en del. I dagens 

samhälle har det visat sig enligt Eriksson att det människor i allmänhet saknar är 

kunskap om kristen tro. Avsaknaden av kunskap inom kristen tro gör det svårare för 

människor att tolka och kunna se erfarenheter i gudomlighet och helighet. Den 

minskade kunskapen kan ses som ett problem för både Svenska kyrkan och för andra 

religiösa institutioner. Den religiositet som är synlig i dagens postsekulära samhälle 

saknar både språk, riktning och kraft – religion är idag mer en privatsak (Eriksson, 

2012:8).  År 2000 vid tidpunkten för splittringen mellan Svenska kyrkan och staten 

var 7 360 825 av Sveriges befolkning medlemmar inom Svenska kyrkan och år 2012 

var 6 446 729 av Sveriges befolkning medlemmar (www.svenskakyrkan.se). 

 

3.2 Pingstkyrkan 

Troendedopet
4
 och den personliga omvändelsen fördes fram och kom att förändra 

den kristna grunden inom kyrkan. När tiden var kommen var det dags för 

Pingstkyrkan att träda fram och målet var att sätta sin prägel på de olika samfunden 

med budskapet om Anden. Pingstkyrkan framstod med tiden som en mer andlig 

befrielserörelse. Samfund skakades om och hela kyrkor tog emot pingstbudskapet 

och välkomnade den nya friheten. Pingströrelsen har efter 100 års verksamhet skrivit 

in sig för alltid i kyrkohistorien (Nilsson, 2011:21–22).   

 

Under slutet av 1900-talet var pingströrelsen en av de största frikyrkorna i Sverige 

med 100 000 medlemmar. Pingströrelsens växande inflytande ökade i takt med 

antalet medlemmar men också nya initiativ på verksamhetens område. 

”Pingströrelsen kunde beskrivas som en religiös maktfaktor med världsvid 

förgrening” (Josefsson, 2006:13). Pingstkyrkans lära kretsar mycket kring Jesus och 

frälsningens innebörd och andens verk är också av stort intresse inom pingströrelsen, 

som är präglad av en stor förhoppning och förväntan på Jesus återkomst (Josefsson, 

2006:14).  

 

                                                 

4
 Ett medvetet dop (www.ne.se/troendedop). 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.ne.se/troendedop
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Pingströrelsen förknippas ofta med den Helige Anden och framförallt troendedopet. 

Anden personifierade den gudomliga kraften, människorna var tvungna att inse sin 

kraftlöshet och sitt beroende och därigenom söka Anden och kraften (Josefsson, 

2006:115). Inom Pingstkyrkan uppfattas dopet som en förutsättning för medlemskap 

inom församlingen. I och med dopet blir människan döpt till Kristus och därmed blir 

denne också en del av församlingen (Nilsson, 2011:12). Om troendedopet var till för 

alla kristna i alla tider, om det uppfattades som en biblisk lärdom, varför blev inte 

alla kristna andedöpta? Pingströrelsen talar om att människan ska ha en medvetenhet 

av mottagandet av den helige Anden. Det handlar om en ordning mellan andedop och 

pånyttfödelse (Josefsson, 2006:122).   

 

År 2000 var det 90 249 av Sveriges befolkning som var medlemmar i 

pingstförsamlingen och år 2012 var det 83 248 av Sverige befolkning, vilket är en 

nedgång av antalet medlemmar (www.pingst.se).  

 

http://www.pingst.se/
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4 TEORI 

Det finns många olika forskare och teorier om socialisering och sekularisering och 

för den här studien har Peter L Bergers bok The Sacred Canopy från 1969 valts, 

eftersom den betraktas som relevant för att den har tydliga teorier om socialisering 

och sekularisering. Två nyare böcker The Desecularization of the World – Resurgent 

Religion and World Politics från 1999 och Religious America, Secular Europé – A 

Theme and Variations från 2008 tas också upp för att visa en medvetenhet om att 

Berger har ändrat delar av sin teori. Efter en presentation av teorierna i detta avsnitt 

kommer de att kopplas samman med resultatet i diskussionskapitlet.   

 

4.1 Socialisering 

Sociologen Peter Berger beskriver världen i sin bok The Sacred Canopy som en 

mänsklig och social konstruktion. Han beskriver också världen av hur människan 

socialiseras som naturlig och accepterad av den objektiverade världen. Samhället är 

ett resultat av människan eftersom det skapas av individers aktiviteter, men 

människan är också ett resultat av samhället. I samspel skapar de en verklighet som 

förs vidare från en generation till en annan. Berger menar att i varje samhälle finns 

det motstånd vad det gäller överföringen av den objektiverade verkligheten, från den 

ena generationen till den andra (Berger, 1969:3). 

 

Berger använder sig av flera olika begrepp då han förklarar samhället och 

människorna, som ett kretslopp av socialiseringen och samhället upprättar normer 

tillsammans med andra människor och socialiseringen är en viktig beståndsdel för att 

kunna bevara samhällets strukturer. Detta sker på gott och ont, för resultatet av detta 

kan även bidra till stärkandet av exempelvis negativa könsnormer inom samhället 

(Berger, 1969:15). Socialisering avser en process där individer får lära sig av den 

verklighet som finns idag. Det är under denna process som individen lär känna sin 

tillhörande kultur men att även få acceptera den identitet och roll som den sociala 

uppbyggnaden begär. Individen formas också av sin egen socialisering, vilket Berger 

menar inte är en läroprocess. Han menar att det också är en yttre påverkan av den 

objektiva verkligenheten som individen utsätts för och som bidrar till formandet av 
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individen själv. Individen blir en företrädare för den värld som den tillhör och måste 

accepterar sin egen roll inom denna värld och deltar efter detta (Berger, 1969:24).  

 

Berger menar att sekundärsocialisering är lika viktig för att även vuxna ifrågasätter 

och behöver en påminnelse om varför det är på ett visst sätt (Berger, 1969:31). 

Genom att människor för konversationer tillsammans med andra betydelsefulla 

människor (vuxna - lärare, föräldrar) förs både socialiseringen vidare men den varar 

också livet ut. Om detta konversationsutbyte avbryts menar Berger att hela världen 

kan så småningom börja falla isär och då kommer den att förlora sin personliga 

plausibilitet. En av grundpelarna inom den sociala ordningen är att konversationen 

fortsätter för att den sociala ordningen ska kunna hålla igång (Berger, 1969:16–17). 

 

Enligt Berger är religion en av de mest produktiva legitimeringarna i all tid (Berger, 

1969:30–32). Legitimering är det som ska förklara den sociala ordningen och ge svar 

på frågor som varför och även bestämmer vad som är vad (Berger, 1969:29–30). 

Religionen gör de sociala institutionerna legitim, den inringar institutionerna inom en 

helig ram (Berger, 1969:33). Berger menar för att den sociala ordningen ska bevaras 

krävs det en stark plausibilitetsstruktur – det vill säga individer som har samma 

subjektiva och objektiva verklighet. Om denna struktur ändras kan den verkligheten 

som fanns snabbt falla sönder. Desto starkare plausibilitetsstrukturen är ju stabilare 

är alltså den värld som den grundas på (Berger, 1969:45–47). 

 

4.2 Sekularisering 

Religion kunde förut legitimera flera av samhällets synpunkter men idag är bilden 

lite annorlunda, på flertalet platser finns idag en separation av kyrkan och staten. 

Berger kallar detta för en objektiv sekularisering, som har separerat samhället och 

kulturen ifrån den religiösa institutionen (Berger, 1969:127). 

 

Sindre Bangstad som är forskare i socialantropologi vid Universitetet i Oslo menar 

att sekulariseringen är ett diffust begrepp. Begreppet kan variera beroende på vem 

det är som definierar det. Det kan enligt honom vara följande (1) en politisk 

vetenskap som vill ha statlig neutral hållning i relation till olika religioner och de 
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som praktiserar religionen. En skiljaktighet mellan kyrkan/religionen och staten, men 

också religiositetens förvisning till den individuella sfären eller (2) ”en obestämd 

livssyn” (Bangstad, 2012:18).  

 

Kyrkan har under lång tid haft monopol på verkligheten, men på senare år har den 

fått mer och mer rivalitet och har blivit ifrågasatt – detta på grund av 

sekulariseringen. Religion har tappat delar av sin legitimerande kraft och 

trovärdighet, vilket kan förklaras med att den religiösa plausibilitetsstrukturen har 

rasat. Numera finns det flera olika religiösa rörelser, vilket gör att människor 

konfronteras med andra alternativ, något som Berger kallar för pluralism (Berger, 

1969:127). I The Sacred Canopy är Bergers slutsats att det pågår en strid mellan 

religiösa grupperingar som rivaliserar om medlemmar och anhängare, detta på grund 

av att religion inte längre kan legitimera världen (Berger, 1969:138).  

 

Berger menade ursprungligen att modernisering leder till en minskning av religion, i 

samhället och hos människor. I senare arbeten kom han att ändra sina antaganden 

och i The Desecularization of the World – Resurgent Religion and World Politics 

skrev han att “min poäng är att antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är 

falskt” (Berger, 1999:2). För att vara säker på det visar Berger att modernisering har 

haft några sekulariserande följder och modernisering har också åstadkommit rörelser 

som motverkar sekularisering. Han understryker att vissa delar av världen är i högsta 

grad religiösa, men att sekularisering på samhällsnivå inte med nödvändighet 

behöver betyda en nedgång för individuell medvetenhet och individuell religion 

(Berger, 1999:2-3).  

 

Bergers fokus i den senare boken Religious America, Secular Europé – A Theme and 

Variations är att utmana sekulariseringsteorin. Han anser där att resultatet av 

modernisering är sekularisering och att sekularisering är framförallt ett europeiskt 

fenomen. Den andra uppfattningen som Berger förkastar är att modernitet leder till 

en minskning av religion (Berger, 2008:10).  
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5 METOD OCH MATERIAL 

I metod- och materialkapitlet redogörs det för metodiska överväganden, metoderna 

kvalitativ intervju och deltagande observation, genomförandet av intervjuerna och av 

de deltagande observationerna. Därefter redogörs det för diskussioner om urval, 

material, reliabilitet och validitet samt etiskt förhållningssätt.   

 

5.1 Metodiska överväganden 

Genom att kombinera flera metoder kan det ge ett bredare dataunderlag, men även en 

mer säker grund för tolkningen av resultatet. Som forskare måste man dock vara 

medveten om att datamängden kan bli ohanterligt stor. Det gäller att anpassa den till 

tiden man har till studien, det är också mer tidskrävande med en metodtriangulering 

(Repstad, 2007:28). Kvalitativa metoder som observation och intervju kan 

kombineras till samma projekt, som att till exempel undersöka vad människor säger 

och sedan se om det stämmer genom en observation (Repstad, 2007:29). Jag har valt 

att göra en kombination av deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Det 

största fokuset ligger dock på intervjuerna och att observationerna är ett komplement 

till jämförelsen av gudstjänsterna.  

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Repstad skriver att ”En intervju speglar vad en person tänker och känner vid en 

bestämd tidpunkt och i ett bestämt sammanhang” (Repstad, 2007:105). En 

kvantitativ intervju kan oftast vara för snäv och inrutad och därför valde jag att göra 

en kvalitativ intervju. Jag utarbetade och använde en intervjuguide (se bilaga 1) med 

huvudfrågor, frågeställningar och en del förberedda följdfrågor, (beroende på hur 

informanten kan tänkas svara) (Repstad, 2007:85–86). En kvalitativ intervju är bra 

att använda sig av för att samla in information som är svår att få tag på med hjälp av 

till exempel enkäter (Krag Jacobsen, 1993:19). Mitt val av kvalitativa intervjuer 

gjorde genom detta som en naturlig metod, eftersom mina frågeställningar är att ta 

reda på hur och varför deras religiösa praktik ser ut som den gör. Metoden passade 

bra på grund av att den är flexibel och kan ge djupa svar som hjälper mig att besvara 
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syftet och frågeställningarna. Intervjuguiden syftar till att alla intervjupersoner ska 

möta relevanta och jämförliga teman och frågor. Tillvägagångssättet inom kvalitativa 

intervjuer ger en viss säkerhet, då ett antal strukturerade intervjuer kan jämföras med 

varandra (Krag Jacobsen, 1993:19). 

 

En kvalitativ intervju ska vara målinriktad och orienterad och för att en intervju ska 

vara bra kräver den en grundlig planering av de teman som intervjun ska innehålla. 

Detta förhindrar att intervjun bara har irrelevant prat (Repstad, 2007:87) och det tog 

jag hänsyn till genom min intervjuguide, mina öppna frågor, men också genom 

tydliga frågeställningar och följdfrågor. Det är viktigt att ha en genomtänkt 

referensram när det är olika människor som ska intervjuas och om man har 

avvikande frågor till olika informanter. Detta för att jag ska kunna jämföra svar från 

olika informanter, enligt Repstads rekommendationer (Repstad, 2007:87). Det tog 

jag hänsyn till genom att ha avvikande frågor om dopet till mina informanter inom 

pingstförsamlingen, eftersom deras dop (troendedop) skiljer sig från Svenska 

kyrkans barndop.   

 

Under mina intervjuer använde jag mig av öppna frågor, som gör det möjligt för 

informanten att själv formulera svar och ta upp det som personen anser är mest 

viktigt och relevant. En öppen fråga kan göra att man kommer till djupet i en 

kvalitativ intervjuundersökning. Den här sortens frågor gör att informanten har stora 

möjligheter att få tala fritt och täcka in många och djupa svar (Eliasson, 2010:37). I 

studien används öppna frågor med en viss begränsning och jag fokuserade på olika 

teman och kategorier i mina frågor, på grund av det styrdes informanten in på ett 

visst ämne eller tema (Krag Jacobsen, 1993:100). Var- när- hur- frågor hjälper ofta 

till att gå vidare från en fråga till en annan och information som nyss sagts, som gör 

att intervjun kommer att hänga ihop, vilket gör att intervjun flyter på och fungerar 

bra enligt Krag Jacobsen (1993:103).  
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5.3 Deltagande observation 

Observation sker genom att forskaren studerar människor och föremål i syfte att 

undersöka olika situationer och hur något går till. Det är vanligt att samtala med 

aktörerna i en observation för att få en komplettering med deras uppfattningar och 

tolkningar till det som forskare har observerat (Repstad, 2007:33). Observation är en 

bra metod där frågeställningen och syftet framställs då en plats ska observeras eller 

studeras. Det är viktigt att valet av observationsplats är rätt och belyser 

frågeställningen i studien (Repstad, 2007:36). Jag valde att göra en öppen – 

deltagande observation, där observatören berättar syftet och målet, men går inte in på 

detaljer eller vilka specifika frågeställningar som studien har (Repstad, 2007:41).  

 

Den deltagande observatören förhåller sig mer passiv i den observerade miljö, medan 

den observerande deltagaren fokuserar på att observera och dokumentera (Eliasson, 

2010:23). Jag valde att inte göra en dold observation då risken att människorna under 

observationen kan märka detta och en skepsis kan uppkomma, då risken är att man 

har förstört för sig själv och att forskningseffekten kan bli större (Repstad, 2007:43). 

Forskningseffekten är förändringar i aktörernas beteende och det är en följd av att de 

är medvetna om att de blir studerade (Repstad, 2007:39). Jag använde mig av ett 

mindre anteckningsblock enligt Pripp och Öhlanders rekommendationer för att 

kunna ha det diskret i knäet eller på bänken (Pripp & Öhlander, 2011:133) för att inte 

påverka människorna som deltog i gudstjänsten. Genom att utföra en observation kan 

det ge information om sådant som forskare annars tar för givet, sådant som är 

självklart för andra människor och som informanterna kanske inte skulle berätta i 

intervjuer. Det kan vara sådant som tas för givet eller som man inte tänker på (Pripp 

& Öhlander, 2011:114).  

 

För att få ett allsidigt datamaterial bör aktörerna vara olika och när informanterna 

skiljer sig åt, blir det lättare att få relevant data, men informanterna måste självklart 

ha samma grund, alltså något relevant gemensamt (Repstad, 2007:62). Mina 

informanter under de deltagande observationerna var både ledare i kyrkan, men 

också församlingsmedlemmar i form av både kvinnor och män. Åldern på 

informanterna under observationerna var från cirka 24 år och uppåt. Jag tog hänsyn 

till Repstad och den spridning och olikhet bland informanterna som han förespråkar. 
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Under tiden som observationen genomförs kan observatören göra 

observationsanteckningar om det anses lämpligt i den situationen. När forskaren för 

samtal med informanten är det inte lämpligt att föra anteckningar eller använda sig 

av ljudinspelning, vilket gör det viktigt att göra utökade fältanteckningar så fort efter 

observationen som möjligt, för att få mer utförlig dokumentation. Det är många 

intryck och sinnen som används under en observation och observatören tar med det 

tillsammans med sina egna tankar, känslor och slutsatser i dessa utökade 

fältanteckningar (Repstad, 2007:64–65). Jag anser inte att det var lämpligt att 

fotografera eller filma under mina observationer, vilket Pripp och Öhlander föreslår 

som ett dokumentationssätt (2011:133). Syftet till observationerna var att jag själv 

skulle skapa en egen bild av hur omgivningen såg ut, utan att fotografera eller göra 

en ännu större forskningseffekt som jag anser att det kan bli eftersom församlingen 

förmodligen hade märkt detta, och det hade inte gynnat varken mig eller dem under 

observationen. Jag punktade upp några saker som jag skulle observera för att inte 

glömma det, men jag gjorde också en observationsguide (se bilaga 2) innan 

observationen. Där skrev jag ner mitt kunskapsmål, några olika punkter som 

användes som stödord till mina anteckningar, rekommenderas av (Pripp & Öhlander, 

2011:136). 

 

5.4 Urval 

Jag har valt att basera min studie på en församling som tillhör Svenska kyrkan och en 

församling från Pingstkyrkan och båda församlingarna finns i en mellanstor stad i 

Sverige. Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer på representanter från de 

respektive kyrkorna. Inom Svenska kyrkan är mina informanter två manliga präster 

och en kvinnlig diakon och inom Pingstkyrkan är mina informanter en kvinnlig 

diakon, en manlig pastor och en manlig ungdomsledare. Urvalet skedde mellan både 

kvinnligt och manligt och med en viss spridning i ålder – där den yngsta är född 

1989 och den äldsta 1947. Enligt Repstad bör informanterna vara så olika som möjlig 

för att få ett allsidigt dataunderlag men att de är relevanta för frågeställningen 

(Repstad, 2007:62). Mina informanter hade både olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden vilket gjorde alla informanter relevanta för studien. Informanterna 

hade också en grundläggande viktig relevans gemensamt, som har betydelse för 
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studien. Informanterna valdes ut genom att jag ville ha representanter som arbetar i 

respektive församling, men jag valde också med hänsyn till ålder och kön. Jag fann 

det relevant och givande att dels ha informanter med olika yrken, åldrar och kön, för 

att kunna få möjlighet till så breda och givande svar som möjligt.  

 

I dessa kyrkor gjorde jag även mina två deltagande observationer vilka jag gjorde 

innan intervjuerna. När syftet är att beskriva miljö och föremål kan det vara positivt 

att göra ett inledande fältarbete och ha några informella samtal. I och med det kan 

man uppnå två saker – man kan undersöka vilka som kan intervjuas men också att 

man kan ställa frågor som är mer relevanta för syftet och frågeställningarna 

(Repstad, 2007:88). De deltagande observationerna genomfördes under varsin 

söndagsmässa i mars och april 2013.  

 

5.5 Genomförande 

Efter att jag hade varit i kontakt med samtliga informanter via mejl eller möten, 

ringde jag upp och bokade intervjuerna. Jag upprepade syftet med uppsatsen, deras 

anonymitet och andra forskningsetiska aspekter, som Repstad betonar (Repstad, 

2007:96). Det gjorde att jag även tog hänsyn till informationskrav, samtyckeskrav 

och konfidenskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Den första kontakten är viktig och 

påverkar det som händer längre fram. Informanterna får ett intryck av dig och att det 

är ett seriöst projekt som är viktigt och där hans eller hennes roll är betydelsefull och 

att de kan bidra med något väsentligt (Krag Jacobsen, 1993:191). Intervjuerna 

genomfördes mellan den 17-23 april 2013 och de ägde rum på respektive informants 

arbetsplats, där vi kunde prata ostört och respondenten kunde känna sig bekväm 

(Repstad, 2007:95–96). Material och hjälpmedel som användes under intervjuerna 

var min intervjuguide. Intervjuguiden bestod av uppvärmningsfrågor, huvudfrågor 

(uppdelade i olika teman/kategorier) och en avslutande fråga. Den avslutande frågan 

var inte etisk känslig, utan handlade om informanten hade något eget som han/hon 

ville tillägga till intervjun. Vilket också Patel och Davidsson diskuterar vikten av 

(Patel och Davidsson, 2011:77). Repstad tar också upp att känsliga eller obehagliga 

teman eller frågor ska man som forskare inte ta upp i början eller slutet av en 

intervju, utan istället inleda och avsluta med frågor som informanten känner sig 
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bekväm med (Repstad, 2007:101). Jag tog hänsyn till detta genom att ställa 

lättsamma frågor i början och slutet.  

 

Jag använde mig av anteckningsblock och en inspelningsapparat under intervjuerna, 

för att anteckna ner viktiga ord för spontana följdfrågor. Det finns både fördelar och 

nackdelar med de båda metoderna. Penna och papper påverkar tempot i intervjun, om 

man har intervjun inspelad kan inte informanterna komma i efter hand och säga att 

de inte har sagt så, eftersom det finns inspelat (Häger, 2007:140). Repstad menar 

också att det finns många fördelar med att spela in intervjun, då den som intervjuar 

kan ha fullt fokus på informanten och komma på uppföljningsfrågor (Repstad, 

2007:93). En annan aspekt som gör det positivt att spela in intervjuerna är att den 

som intervjuar kan citera informanten ordagrant om informanten godkänner detta 

(Eliasson, 2010:25). Jag fick detta godkännande från samtliga av mina informanter 

att få citera dem i studien. Nackdelen är att vissa människor också kan bli besvärade 

av inspelningar, så därför frågade jag och fick godkännande av samtliga före 

intervjuerna.   

 

Repstad betonar vikten av transkriberingar, vilket jag gjorde av samtliga intervjuer 

när materialet bearbetades. Det minskar risken för att mina egna anteckningar och 

minne skulle ge en felaktig återberättelse av intervjuerna (Repstad, 2007:93). Jag 

valde dock att inte göra ordagranna transkriberingar, där hummande ljud, stakningar, 

eventuella påbörjande meningar men inte avslutande fanns med. Detta eftersom 

studien är ute efter informantens tankar och åsikter och inte olika spänningar (Lantz, 

2007:106). Det var en del avvikelser och berättelser från några informanter. Därför 

komprimerade jag referat i mina transkriberingar. Jag var övertygad om att de 

delarna inte skulle användas i analysen (Repstad, 2007:112–113). Utifrån materialet 

av intervjuerna valde jag sedan att bygga resultatdelen på referat och citat från 

informanterna som innehållsmässigt behandlar det viktigaste för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Jag gjorde mina sex stycken intervjuer under drygt en vecka och jag påbörjade 

transkriberingen så fort jag kunde efter genomförandet av varje intervju, medan jag 

hade intervjun färskt i minnet. Det är inte lika viktigt när man använder sig av 



22 

 

 

ljudinspelning att påbörja transkriberingen direkt, dock är det viktigt om man vill få 

ner egna reflektioner (Repstad, 2007:111). Intervjuerna varade mellan cirka 45 

minuter till 75 min. Det gav en tidsmarginal på 30 minuter mellan den kortaste och 

längsta intervjun.   

 

De deltagande observationerna gjordes före intervjuerna för att få en inblick i deras 

religiösa praktik och förbereda intervjufrågorna. Det jag fokuserade på under mina 

deltagande observationer var att studera föremål, människorna, samspel mellan 

församlingen och ledare, men också hur deras gudstjänstinteraktion kunde se ut. Jag 

studerade inte dessa kyrkor utifrån något etiskt känsligt perspektiv. Det gjorde att jag 

inte tog kontakt med någon företrädare för kyrkan innan för att fråga om lov att 

komma. När jag kom till Pingstkyrkan pratade jag med en företrädare och frågade 

om medgivande att vara med på gudstjänsten och berättade även syftet med 

observationen. I Vetenskapsrådets samtyckeskrav står det att: ”I vissa fall, då 

undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 

samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare” 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Jag tog även hänsyn till deras rätt till anonymitet – jag 

använder mig inte av några namn på de personer som jag samtalade med.  

 

Repstad understryker att det ibland kan vara positivt med ett första möte med 

informanten för att bekanta sig och få information om forskningsområdet. Det är 

sedan lättare att bestämma tid och datum för själva intervjun (Repstad, 2007:96). 

Inför min deltagande observation i Svenska kyrkan berättade jag i samband med min 

intervjuförfrågan till en av prästerna att jag skulle komma och göra en deltagande 

observation, vilket resulterade i att jag kunde träffa min blivande informant innan 

min intervju.  

 

5.6 Material 

Studien grundar sig på mitt egna material som jag skapat i form av intervjuer och 

därefter gjort till transkriberingar. Materialet är också egna anteckningar från 

intervjuerna, observationsanteckningar och utökade fältanteckningar från mina 
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deltagande observationer. Jag har använt mig av förstahandskällor, i något enstaka 

fall av andrahandskällor då förstahandskällorna inte varit tillgänglig. 

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

För att studien ska vara tillförlitlig kräver det en hög reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet går ut på att undersökningen ska vara möjlig att upprepa och då få 

liknande resultat som förra undersökningen (Eliasson, 2010:14–15).  ”Ju mer vi kan 

lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har undersökningen” 

(Eliasson, 2010:15). En hög reliabilitet är viktig ur en vetenskaplig synvinkel för att 

andra ska kunna kontrollera materialet som studiens slutsatser grundas på och om 

inte materialet kan kontrolleras ifrågasätts trovärdigheten på undersökningen och 

även dess slutsatser. Reliabiliteten avgörs utifrån hur mätningarna genomförs och hur 

noggrant materialet bearbetas (Eliasson, 2010:15). Inom intervjuer handlar 

reliabiliteten om ifall intervjupersoner kommer att ändra sina svar under intervjuer 

och om de kommer att ge olika svar till olika människor som intervjuar. Intervjuaren 

ska undvika ledande frågor i så stor mån som möjligt i en intervju, detta för att det 

kan påverka reliabiliteten och för att informanternas svar kan påverkas (Kvale & 

Brinkmann, 2009:263). Jag undvek det eftersom jag hade öppna frågor i min studie, 

och försökte inte leda in mina informanter på olika spår genom ledande frågor.   

 

Validiteten definieras oftast genom att fråga: ”Mäter du var du tror att du mäter?” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:264). Kvale och Brinkmann lägger vikt på forskarens 

trovärdighet och att forskaren har en trovärdighet som grundar sig i en tidigare 

kunskap inom ämnet och även tidigare forskning inom området. Validiteten är något 

som genomsyrar hela forskningsprocessen (Kvale och Brinkmann, 2009:266–267). 

En medvetenhet jag hade för att öka validiteten var att ha god planering i både mina 

intervjuer och observationer genom att läsa på och bygga på min kunskap innan 

undersökningen gjordes, men också genom att tänka på de etiska förhållningssätten 

inför min studie (Kvale och Brinkmann, 2009:267).  

 

I intervjuerna ökade jag validiteten genom att upprätta en intervjuguide som även 

blev granskad av min handledare innan intervjuerna genomfördes (Patel och 
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Davidson, 2011:102). Jag transkriberade intervjuerna och gjorde utökade 

fältanteckningar efter observationerna för att få övergången från muntligt till 

skriftligt korrekt.  

 

5.8 Etiskt förhållningssätt 

Ett etiskt förhållningssätt innebär att en forskning ska bedrivas på ett korrekt sätt när 

människor utgör det empiriska materialet. Det innefattar bestämmelser som skyddar 

den personliga integriteten hos de människor som deltar i vetenskapliga studier. Det 

finns fyra krav som vetenskapsrådet har ställt samman: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002:5-6): 

 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera respondenten i studien om 

syfte med studien. Respondenterna som medverkar i forskningen har skyldighet att få 

all information som rör studien och deras medverkan från forskaren 

(Vetenskapsrådet, 2002:7-8). Inför de kvalitativa intervjuerna och de deltagande 

observationerna informerade jag informanterna om syftet och deras roll i deltagandet 

i studien. Samtyckekravet innebär att forskarens måste inhämta 

undersökningsrespondentens samtycke att delta i studien och dem har rätt att 

bestämma hur länge de vill delta i studien, vilket innebär att respondenten kan 

avsluta sitt samarbete utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002:7-8). I samband 

med förfrågan om intervjuerna som studien består av, inhämtade jag också mina 

informanters samtycke till att delta i studien.   

 

För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet anonymiserades informanterna och de 

blev informerade om att känsliga uppgifter inte kommer delges. I uppsatsen kommer 

det inte gå att utläsa vem svaren kommer ifrån, detta bland annat på grund av 

användandet av fiktiva namn. Jag tog också hänsyn till att endast yrke och födelseår 

kommer att publiceras i resultatet, detta för att utelämna all annan information som 

kan hindra informanternas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002:12). Nyttjandekravet 

avser personuppgifter som samlats in om respondenten/respondenterna får inte 

användas i andra ändamål än just den specifika vetenskapliga studien. Undantag kan 
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dock göras om det finns särskilt medgivande från respondenten själv 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Det tog jag hänsyn till och gjorde klart för mina 

informanter, att ingen information om dem kommer att användas till något annat 

ändamål än denna studie.  
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6 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultaten av de kvalitativa intervjuerna och de 

deltagande observationerna. Studiens syfte och resultat delas in i de teman som 

intervjuerna var upplagd på – gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och begravning. I 

resultatet har jag valt att döpa om mina informanter till andra namn utifrån etiska 

förhållningssätt, för att skydda deras anonymitet och även deras kyrka. Ingen 

bakgrund presenteras om informanterna till hänsyn för deras anonymitet, men också 

för att deras utbildning och bakgrund inte är relevant för frågeställningarna. 

 

Svenska kyrkan:  

”Johan” - Manlig präst, född 1963.  

”Magnus” – Manlig präst, född 1958.  

”Catarina” – Kvinnlig diakon, född 1959. 

 

Pingstkyrkan:  

”Per” – Manlig pastor, född 1951.  

”Eva” – Kvinnlig diakon, född 1947. 

”Anton” – Manlig ungdomsledare, född 1989.  

 

6.1 Gudstjänst 

Nedan presenteras de svar som informanterna delgivit kring frågan om gudstjänsten 

och anpassning till församlingen. Svaren är uppdelade utifrån Svenska Kyrkan och 

Pingstkyrkan.  

6.1.1 Svenska kyrkan: Anpassning av gudstjänst utifrån 

församlingen 

Magnus tar Kungens talspråk som exempel ”För Sverige i tiden” och han tror på det 

och att föra (hans stad) i tiden. Han tror att de i hans kyrka kan vara väldigt 

traditionella med den ram och mönster som de använder sig av, med söndagsskola, 
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barnkör och en någorlunda mångkulturell gudstjänst. Problemet som han ser det är 

när dem försöker vara som de tror att människor vill ha det – det blir hopplöst då. 

”Hur ska vi kunna göra för att alla ska bli nöjda? Det är inte meningen att vi ska bli 

opportunister” (Magnus). Han menar att han och hans kollegor har ett ansvar och 

tradition mot människor i tiden, men att de predikar väldigt fritt och har inte många 

krav på det sättet. ”[…] men det innebär inte att vi kan eller ska säga ja Amen till 

allt” (Magnus). Magnus menar att de inte kan vara alla människor till lags, vissa har 

dålig hörsel och någon jättebra, vilket gör att de inte kan få alla människor helt 

nöjda.  

 

När man försöker vara modern så blir man hastigt omodern för kyrkan är ett stort 

skepp och om den ska svänga med tiden, kyrkan tar tid att ändras och när vi väl har 

vänt så är vi omoderna för då har det kommit något nytt […] Jag inser ju äldre jag 

blir att traditionen har ett stort värde hos människor, och att vara en folkkyrka är för 

mig att kunna stå för de grundläggande värdena och traditionerna i tiden och få 

människor att upptäcka detta (Intervju, Magnus 17 april). 

 

Hans kollega Johan menar att om man pratar med dem som firar gudstjänst 

regelbundet i deras kyrka är upplevelsen att människorna vet hur gudstjänsterna 

kommer att vara och vad som kommer att hända, och att de kan vila i den vetskapen. 

Han anser också att de kan anpassa till församlingen utifrån om det är dop under en 

högmässa. Det kan komma människor som inte firar gudstjänst så ofta eller om det är 

många konfirmander tänker dem på det, vilken församling som är på dagens 

gudstjänst. Det är en spridning på församlingen mellan äldre, yngre och medelålders, 

men de försöker dock ha lite fingertoppskänsla utifrån vilken församling de har 

framför sig. Psalmerna är redan bestämda så dem kan de inte ändra på. Johan säger 

att det gäller både för honom och för den andra prästen att om de kommer till kyrkan 

och ser att det är en viss församling eller att det har hänt något speciellt så kan de 

antingen lägga en annan accent på predikan eller lägga undan sin förberedda 

predikan och improvisera helt där och då, men själva grunden gör de inte så mycket 

åt – den är som den är.   

 

 



28 

 

 

Catarina menar att söndagens högmässa ser likadan ut. De har inte jättemånga 

barnfamiljer i församlingen, men hon säger att de vill försöka anpassa mer så det är 

lättare för dessa att medverka på gudstjänsterna. Hon menar att dem inte är 

främmande för att anpassa lite mer om det skulle behövas. Catarina anser att det är 

viktigt att det finns något inslag i gudstjänsten som kan passa alla.  

 

Problemet med anpassning kan vara att om man anpassar efter en viss grupp av 

människor så kanske inte andra kommer till kyrkan. Att anpassa till en viss grad, 

beroende på vad man lägger in i anpassandet är bra. Men man får aldrig rucka på det 

viktigaste, man får inte klä in budskapet i något så att det inte ska vara jobbigt 

(Intervju, Catarina 18 april). 

 

6.1.2 Pingstkyrkan: Anpassning av gudstjänst utifrån 

församlingen 

Anton berättar att i deras kyrka anpassar de gudstjänsten utifrån församlingen men 

han tycker att det kan bli bättre. De anpassar genom att har olika åldrar av människor 

i sin gudstjänst och att de som är engagerade inom församlingen är i olika åldrar. 

Musiken anpassar de också, dock mer till yngre genom att ha mycket på engelska, 

men han förstår att de äldre kanske inte kan så mycket engelska. Anton anser att det 

är nödvändigt att anpassa gudstjänsterna utifrån församlingen om man ser till hur den 

ser ut. Han säger att de även i ledarskapet så småningom kanske måste ha en ledare 

ifrån den Latin- Amerikanska grupp som finns inom församlingen. Han menar på att 

det ska vara jämt fördelat i församlingen mellan kvinnor och män.  

 

Eva menar att de är väldigt fria och kan lägga upp gudstjänsten till stor del på det sätt 

som de själva vill, samtidigt måste de följa vissa saker som sång, predikan och 

vittnesbörd med mera. ”Det är mycket upp till den som leder gudstjänsten, men vi är 

väldigt lyhörda över vad våra medlemmar vill och deras önskningar” (Eva).   

 

Per anser att de framförallt anpassar genom med predikan. Han berättar om ett 

uttryck som fanns tidigare, timglas, vilket innebar att prästen i kyrkan vände på ett 

timglas och predikade en hel timme då gudstjänsterna varade runt två timmar. Per 
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menar att det inte går att ha det så idag, för idag predikar han ungefär i 20 minuter 

mot 35-40 minuter som han gjorde tidigare, han menar på att människor inte orkar 

lyssna längre än så.  

 

Man måste tänka att man tar in moment i predikan som inte ligger på en sådan hög 

teoretisk nivå, utan att man kan ha en livsberättelse eller en illustration som gör det 

lättare för församlingen att ta till sig (Intervju, Per 23 april). 

 

6.1.3 Svenska kyrkan: Anpassning av gudstjänst utifrån 

barn och ungdomar 

Enligt Magnus anpassar de sina gudstjänster utifrån ungdomar, eftersom 

konfirmanderna medverkar i gudstjänsterna som ministranter varje vecka. De har 

också söndagsskola varje vecka och körer för barn och ungdomar, och de tillgodoser 

också andra grupper. Han tror på att göra mycket för barn och ungdomar, som de kan 

ha med sig som hjälp i livet. Han har konfirmandgrupper som han träffar varannan 

lördag, med musik och drama. Magnus har också särskolekonfirmander som han 

träffar varje vecka.  

 

Det man hör det hör man, så går det in och ut, det man ser, ser man, men det man 

gör rent pedagogiskt och psykologiskt det kommer man ihåg på ett helt annat sätt 

och de får delta på ett bra sätt och även äldre kan leda konfirmanderna (Intervju, 

Magnus 17 april). 

 

Även Johan menar att de försöker anpassa gudstjänsten utifrån barn och ungdomar. 

Om de har en gudstjänst med enbart ungdomar och konfirmander lägger de stort 

fokus på ungdomarna. De lägger gudstjänsten och samtalen på en nivå där han vet att 

ungdomarna kan följa med. På en söndagsgudstjänst kan dem anpassa utifrån vilken 

kör de har, vilka psalmer som ska sjungas men också predikan. Kyrkans ungdom 

närvarar ibland på veckomässor, då blir det en annan typ av gudstjänst. De har 

sinnesrogudstjänster då människor delar med sig av erfarenheter som kan vara 

positiva och negativa där de tänder ljus och samtalar. Dessa brukar vara anpassade 

utifrån människorna som närvarar och han menar på att de flera olika gudstjänster 



30 

 

 

där de kan anpassa, men att på söndagen klockan 11 är det den utformningen som är. 

Catarina berättar att under söndagsskolan på högmässan tar en pedagog eller 

frivilligarbetare hand om barnen som medverkar. De brukar försöka knyta an dagens 

texter till barnens bibel, så att det blir anpassat för dem. 

 

6.1.4 Pingstkyrkan: Anpassning av gudstjänst utifrån barn 

och ungdomar 

Anton berättar att antalet ungdomar i församlingen har ökat med mer än 30 procent 

sedan i slutet av 2012. Han anser att kyrkan har blivit mer attraktiv till både det yttre 

och att församlingen har blivit mer tända och taggade . 

 

Den är väldigt anpassad nu, för äldre, funktionsnedsättningar och för ungdomar 

och barn. De som har små barn, finns speciellt rumoch även ett rum med tolk. Det 

finns ramp till scenen om man har till exempel rullstol. Vi har speciella platser i 

kyrkan också där man kan sitta med rullstol – så alla kan känna sig välkomna 

(Intervju, Anton 19 april). 

 

Eva menar att de anpassar gudstjänsterna mycket utifrån barn och ungdomar. De har 

något som heter äventyret för barnen varje söndag och då har de ett drama i början så 

barnen blir nyfikna, en rolig jingel när de ska gå ut. De har också fina rum som är 

anpassade efter barnen så de också kan bli en del i gudstjänsten. Hon menar att hela 

familjen kan gå i kyrkan, eftersom barnen får sin gudstjänst och föräldrarna sin. Eva 

berättar också att de har ett lekrum nära gudstjänstrummet där det finns stora fönster, 

högtalare och där kan föräldrar sitta och höra allt som sker inne i gudstjänsten och 

samtidigt leka med sina barn.  

 

Enligt Per har de musik som är anpassad efter barn och ungdomar. De har olika team 

som leder musiken, bland annat ett ungdomligt team så de kan variera musikstil. De 

kan satsa mer på barn och ungdomar sedan de fått nya mer barnanpassade rum i 

kyrkan vilket Per anser är positivt. Den ökande trenden med besökare på deras 

gudstjänster gör också att det kommer fler barn. Per anser att de har en ganska öppen 
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attityd i deras kyrka och han tror att det bidrar till att det kommer fler och fler. Per 

säger att de oftast är runt 125-150 människor per gudstjänst.  

 

6.2 Dop 

Nedan presenteras de svar som informanterna tagit upp om dopet och dess 

anpassning. Svaren är uppdelade utifrån Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan.  

 

6.2.1 Svenska kyrkan: Anpassning av dopet 

Magnus påpekar att dopfrekvensen gått ner totalt sätt i landet, men betonar att deras 

kyrka ändå har dop nästan varje helg. Han menar att om dop sjunker i en kyrka kan 

det bli mer i en annan. Det är cirka 70 procent av Sverige befolkning som döps idag. 

Han säger att de har dop oftast på lördagar och ibland även på söndagar i deras 

kyrka. ”Vi kan dock inte utsätta församlingen för dop så ofta som varje söndag, 

eftersom det finns annat som ska finnas med” (Magnus). När församlingen 

arrangerar dop anpassas gudstjänsten så den ändå inte överstiger 60 minuter. Magnus 

menar på att det är viktigt att människor vet när de ska gå till kyrkan att det inte tar 

längre tid än en timme. Dopet tar ungefär 10 minuter och då kanske de ta bort så de 

inte sjunger lika långa psalmer eller tar bort någon text. Om familjen har önskemål 

om att de vill vara själva under dopet ordnas även det. Kyrkan kan anpassa genom att 

ha maximalt tre dop per gång om familjerna kan tänkas vara flera samtidigt.   

 

De flesta människor utav de som kommer till dem och vill vigas är döpta, annars 

menar Magnus att man kan fråga sig varför de vill vigas i Svenska kyrkan. Han 

berättar att den ena parten måste tillhöra Svenska kyrkan om de ska kunna gifta sig 

där, men de är flexibla och de har även haft vuxna som har döpt sig hos dem. 

Vuxendopet är vanligast för konfirmander eftersom detta är ett grundläggande krav 

för att konfirmeras. Svenska kyrkan kräver dock att en person som ska vara 

gudmor/gudfar till ett barn, är döpt.  

 

Johans erfarenheter av dopet är att dopfamiljer har i regel mindre kontakt med 

kyrkan än förr, då de flesta människor gick i söndagsskola eller på kyrkans 
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barntimmar. Han sade ”rent generellt har människor mindre kunskap om kristen tro 

och vad kyrkan är och ändå kommer de och vill döpa sina barn, vilket är häftigt 

tycker jag” (Johan). Johan menar att de kan anpassa dopet till familjen utifrån musik- 

och psalmval. De har en fast ram hur dopet går till och det kan de inte rucka på. 

Dopet är numera medlemsgrundande, vilket det inte var förr, då kunde människor 

vara medlemmar utan att vara döpt och gifta sig i kyrkan. Om ingen av de som ska 

gifta sig är medlem nu så blir det svårt, men det går att ordna, de kan döpa sig och 

sedan gifta sig om man vill det säger han.   

 

Enligt Catarina kan de inte ändra på de viktigaste elementen i dopritualen, utan det 

finns regler vid dopet som måste följas. Om någon släkting vill sjunga, läsa dikt eller 

liknande går det bra. Hon berättar om en man som skulle vara fadder till ett barn och 

inte var döpt. Han tog det på yttersta allvar och döpte sig dagen innan för att kunna 

vara gudfar åt det lilla barnet. 

 

6.2.2 Pingstkyrkan: Anpassning av troendedop 

Anton berättar att dopet ligger djupt förankrat i deras identitet. Människor bestämmer 

själv om de vill bli döpta eller inte genom ett troendedop. Han förklarar det som ett 

barndop och konfirmationen ihop. För små barn har de barnvälsignelse i ungefär 

samma ålder som när barn döps i Svenska kyrkan. Välsignelseceremonin består av 

att visa upp barnet, ge namnet och be för barnet. Vissa pingstförsamlingar är öppna 

för att människor kan vara medlemmar utan att ha genomgått ett troendedop, men så 

är inte fallet i hans församling. Enligt Anton anpassar vissa församlingar så 

medlemmar kan vara barndöpt, troendedöpt eller inget alls för att kunna vara 

medlem. Han vet inte vad som händer med det i framtiden inom deras församling, 

men som han sade. ”hos oss måste människor vara troendedöpta för att kunna vara 

medlemmar” (Anton). 

 

Enligt Eva anser deras församling att människor själva måste vara kapabla att kunna 

ta beslutet om man vill döpas. ”När man har kommit till tro och vill döpas så ser vi 

dopet som man begraver den gamla människan och så uppstår man precis som Jesus 

igen till ett nytt liv” (Eva). Eva menar att det är en form av lydnadshandling, att de 
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följer Jesus precis som han lät sid döpas. Hon berättar att Sverige är ett nytt samhälle 

idag eftersom alla inte döps. Inom deras församling är det ungefär lika som tidigare, i 

och med samhällets förändring börjar deras samfund att anpassa lite mer. 

Diskussionerna är mer öppna till att man kanske inte behöver vara troendedöpt för att 

vara medlem i deras samfund. Personligen berättar Eva att hon inte har något 

problem med om de är barndöpta till exempel, ”bara man lever i sitt dop så är det 

naturligt för mig att välkomna de som medlemmar, sen kan man alltid diskutera vad 

som innebär att vara medlem” (Eva). 

 

Per påpekar att troendedopet hör ihop med de bibeltexter som finns i Nya 

Testamentet, där det är en symbolisk handling att begrava den gamla människan med 

Kristus och sedan uppstå till ett nytt liv. Han förklarar att ibland talar man om 

barndop och vuxendop och att detta inte riktigt stämmer inom deras kyrka, eftersom 

de även döper barn men då från sju-åtta års ålder. Han menar att det viktiga är att 

dopet grundas på ett medvetet beslut, även om man kan diskutera hur medvetet det 

kan vara och hur gammal man bör vara för att göra ett sådant val.  

 

Vi har synen som Jesus har, att barnen hör Guds rike till, så att vi tänker att Gud 

finns på ett naturligt sätt i unga människors liv. Så vi tänker inte att ett litet barn 

måste döpas för annars går den evigt förlorat. Därför har vi barnvälsignelsen, då 

barnets välsignas till dess att barnet är döpt (Intervju, Per 23 april).  

 

6.3 Konfirmation 

Nedan presenteras de svar som informanterna tagit upp kring konfirmationen och 

ungdomars engagemang. Svaren är uppdelade utifrån Svenska Kyrkan och 

Pingstkyrkan.  

 

6.3.1 Svenska kyrkan: Ungdomars engagemang  

Magnus mål med konfirmationen som han vill förmedla till konfirmanderna, är att 

tona ner kring kyrkan och att konfirmanderna ska få en inblick i kristen tro och liv, 

och vad gudstjänsten handlar om. Magnus vill också visa att till kyrkan kommer 
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människor i både glädje och sorg, gammal som ung och konfirmand som pensionär. 

Människor möts i bön, för att lyssna på ordet och be tillsammans. Han sade: ”Kristen 

tro bygger på gemenskap, och jag vill visa konfirmanderna att detta inte är slutet, 

utan att det är början på något nytt och att de kan återvända till kyrkan” (Magnus). 

Magnus anser att konfirmation idag inte är ett vanligt handlande hos ungdomar. Det 

är mindre än 50 procent som konfirmeras vilket inte längre gör att det är någon 

majoritet. Magnus anser att valet av att konfirmeras är mer medvetet idag, men att 

det också kan vara bidragande att ungdomar får presenter i samband med 

konfirmationen. En aspekt som Magnus kan se är att de inte längre når till de som 

verkligen behöver komma hit, som lever utanför det sociala samhället. Han menar på 

att de väljer oftast att inte konfirmeras längre och vilket han tycker är synd. De som 

har haft det svårt att passa in i skolan har oftast hittat en plats här säger han och det 

är lite sorgligt. Magnus menar att de arbetar hela tiden för att få fler ungdomar 

engagerade i Svenska kyrkan, det är ett arbete som aldrig blir färdigt. De bygger 

också upp kyrkans ungdom, vissa ungdomar flyttar sen och då ska nya ungdomar in. 

Vissa av de som är med i kyrkans ungdom trivs dock så bra att de stannar ”det är 

samma fenomen inom hela kyrkan – det bygget blir aldrig klart, man börja om och 

börjar om” (Magnus).  

 

Johan berättar att han läst en undersökning där det handlade om konfirmander och 

deras förväntningar inför konfirmationen. Förväntningar var att man skulle ta upp om 

sexualitet och miljö, medan Gud, Jesus och kristen tro var väldigt lågt på listan. Det 

som visade sig vara allra viktigaste under själva konfirmandtiden var andakt, tro och 

det som rörde kyrkans liv, medan sexualitet och miljö blev mindre aktuellt. Johan 

anser inte att man ska slarva med det som är tro, för det betyder mest för 

konfirmanderna och det vill han ge dem. Han anser att det är viktigt att se till att de 

har en bra tid här och att de ska upptäcka kyrkans liv och tro, och vad tro har med 

livet att göra. Det finns olika anledningar till att ungdomar vill konfirmera sig och 

det kan bland annat vara önskemål från släkt, men också att en del kompisar gör det 

och för att vissa är nyfikna på tron och kyrkan. Det finns en spänning och 

ungdomarna vill upptäcka vad det är. Få säger att det är för presenternas skull, utan 

att dem är en bonus. Det är ett val och det är ett steg som är stort som ska ge mer än 

att bara göra det för presenternas skull menar Johan. Han ser dock helst att de inte är 
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tvingade hit, men en liten ”push” i rätt riktning kan också vara bra ibland menar han. 

Han berättar att det finns ungefär 100 och 1000 andra saker som de skulle behöva 

göra som av olika anledningar inte görs eller hinns med. Det största ungdomsarbete i 

kyrkan är med konfirmanderna och varje år har de runt 70-80 konfirmander och 20 

stycken konfirmandledare som dem arbetar med. Johan avslutar med att betona att 

den yngre generationen är jätteviktig för dem.  

 

Det viktigaste att förmedla är att även om konfirmanden inte tror på Gud så tror Gud 

på dem, menar Catarina. Man får alltid vara försiktig när man pratar med människor 

för man vet så lite om det innersta hos en människa. Det är viktigt att värna om 

varandras integritet, men man får inte gå på för mycket fortsätter hon. Hon säger att 

vissa tycker det är roligt att åka iväg på konfirmandläger, men mycket har nog med 

gängkänslan att göra tror Catarina. De har olika inriktningar på programmet för 

konfirmationen – bland annat fotboll, musik och drama. Inriktningarnas syfte är att 

anpassa till ungdomarna så de kan hålla på med det som dem tycker är roligt annars 

också. Det ska inte förhindra konfirmationsundervisningen eller tvärtom. Hon menar 

att ungdomarnas aktivitet inom kyrkan är jätteviktigt och att de finns där är bra. Hon 

fortsätter och menar att de vill försöka få in ungdomarna även i Svenska kyrkan 

utomlands och också inom kyrkans ungdom, till hösten. Catarina menar att det gäller 

att få ungdomar engagerade och många är framförallt samhällsengagerade. 

 

6.3.2 Pingstkyrkan: Ungdomars engagemang 

Enligt Anton har de något som heter konfirmation inom deras församling, men de 

brukar kalla det för ”konfa”. Det är lite missvisande på ett sätt berättar han eftersom 

de inte konfirmerar något, istället kan man kalla det för kristendomsskola, för 

ungdomarna får lära sig om kristen tro. Det är en större lärdom säger han, men inte 

alls så stor som inom Svenska kyrkan. Pingstkyrkan fokuserar istället på 

ungdomsverksamheten i allmänhet. De använder sig förmodligen av samma namn, 

konfirmation, för att lättare kunna kommunicera utåt. De försöker bekräfta och se 

sina ungdomar, vilket gör att man kan föryngra församlingen och förnya saker, 

förklarar han.   
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Jag är mycket för att man vågar ta klivet och testa på mycket olika saker. 

Ungdomar kan bidra till vår församling genom energi och framåtanda, de är vår 

framtid […] Om vi inte anpassar oss till ungdomar så kommer det till slut inte att 

komma några. Det är en av församlingens viktigaste del för mig (Intervju, Anton 

19 april).  

 

Enligt Eva träffas ungdomar inom deras församling en gång i veckan för 

konfirmationsundervisning. Hon berättar att alla inte är döpta till dess och 

önskemålet är att de under den tiden ska komma fram till att de vill bli döpta. Eva 

säger att det aldrig är ett krav eller att man tvingar någon att döpas för att de har gått 

konfirmationen. Behoven har visat att de vill ha konfirmation här, för det har inte 

funnits jättelänge här. Under konfirmationsprogrammet anordnar de innebandy, är 

ute och grillar korv med mera med ungdomarna men hon säger att de självklart 

handlar om tron med koppling till bibeln.   

 

Per sade: ”vår konfirmation handlar om att ge unga människor en grund att stå på 

och veta vad man tror på och om tron ska kunna växa så kan det inte bara vara en 

utantill läxa utan att få samtal om livet” (Per). Enligt Per försöker de få ungdomarna 

delaktiga i gudstjänsten genom att rikta in deras verksamhet till ungdomar med olika 

aktiviteter och program. Närvaro av unga människor gör något positivt, anser han. 

Det är värdefullt att ta vara på olika generationer inom kyrkan. ”En kyrka som bara 

har ungdomar eller bara äldre, då känns det som att något skulle saknas […] så 

generationerna tror jag är viktiga för varandra” (Per).  

 

6.4 Vigsel 

Nedan presenteras de svar som informanterna tagit upp om vigseln och dess 

förändring och anpassning. Svaren är uppdelade utifrån Svenska Kyrkan och 

Pingstkyrkan.  
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6.4.1 Svenska kyrkan: Förändring och anpassning av 

vigseln 

Magnus upplever att vigslarna har ökat hos dem, men att många också gifter sig 

borgligt nu för tiden. Han tror därför inte att vigslar ökar så mycket generellt i 

Sverige, men hos dem är det ganska fullbokat. Idag vill en del människor också gifta 

sig utomhus, och han berättar att han även utför vigslar utomhus.  

 

[…] dels är vi ganska duktiga präster och folk inom kyrkan att visa på det stora i 

en kyrklig vigsel, sättas ini ett stort sammanhang, högtidligt, vackert och jag vill 

tro att det handlar om något mer […] men vi är dels duktiga på att göra fest utav 

det, för det är faktiskt en fest (Intervju, Magnus 17 april).  

 

Magnus tror också att det har blivit en tradition att gifta sig i kyrkan. De anpassar 

vigseln till viss del utefter önskemål från paret, men han menar att de inte kan ändra 

ett JA. Löftena har Magnus varit med om att ett par som ville ändra på. Han menar 

att det måste finnas någon form av evighetsperspektiv inkluderat i löftena som man 

ger till varandra. Musikval kan man självklart ändra på säger han och det är lättare att 

kunna anpassa och påverkar sådant - ”ingen präst eller musiker här som vill något 

annat än att det ska bli så bra som möjligt för brudparet” (Magnus).  

 

Johan anser att vigslarna har minskat i Sverige generellt men att de aldrig haft 

speciellt många vigslar i deras kyrka, utan enbart fem-sex stycken per år. De har 

dock fler vigslar i en annan populär kyrka i samma stad istället, där dem är och håller 

vigslar. Han fortsätter och berätta att i och med att kyrkan inte är så naturlig i 

människors liv idag är det kanske inte så konstigt om vigselsiffrorna sjunker. Han 

tror att vissa drar sig för att gifta sig i deras kyrka för att den är så stor. 

Bröllopsgästerna kanske bara är totalt 20 personer och kyrkan tar 1000 personer. 

Vissa kyrkor blir mer populära som vigselkyrkor och det har den andra kyrkan blivit 

där de är och håller vigslar. Johan menar att de är duktiga på att göra fest och mycket 

handlar förmodligen om tradition när det gäller vigslar i kyrkan. Johan fortsätter att 

berätta att de flesta människor kanske inte skulle säga det, men att det också är en 

välsignelse som de får under vigseln i kyrkan. Han tror att för vissa människor är det 

viktigt att gifta sig i kyrkan av den anledningen: ceremonin ger en dimension som 
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borgerliga vigslar inte kan ge. Det finns många bröllopssajter och tips på hur bröllop 

kan gå till och kanske därför kan många människor ha en klar bild över hur deras 

bröllop ska se ut och tänkt på det i flera år, berättar han. Han förklarar att vigseln är 

samtidigt en gudstjänst med en viss rituell ordning som ska finnas med. Musiken är 

det som är lättast att göra något åt och kunna anpassa till brudparet. 

 

Anledningen till varför människor väljer att gifta sig i kyrkan som Catarina ser det: 

 […] beror på om dem är troende eller inte. Om dem inte är troende så är det för att 

det är vackert och fint att det blir en annan högtidlighet. Är man troende så är det 

väl för att det är ett löfte till Gud att försöka hålla ihop. Det har säkert även med 

tradition att göra också […] (Intervju, Catarina 18 april).   

 

6.4.2 Pingstkyrkan: Förändring och anpassning av vigseln 

Anton berättade att ”vår tidigare kyrka var jätteful och där var det inte kul att gifta 

sig. Jag själv gifte mig inte där” (Anton). Han berättar att det var fullsatt i kyrkan på 

deras första bröllop här. I valet av kyrka går man ofta mycket på utseendet och om 

det är mysigt fortsätter han. Han tror att kristna vill bekräfta vigseln inför gud och 

vilket Anton ser som det viktigaste. Han fortsätter att berätta att om människor inte 

är troende är det nog mycket för kulturen, medan han även tror att de borgliga 

vigslarna ökar också. Anton tycker de har en stor möjlighet att kunna anpassa efter 

brudparets önskemål, utifrån musik med mera, men man kan inte ta bort ”jaet”. 

Själva kyrkorummet används ofta men man kan även ha vigslar ute. Han tror att Gud 

finns inte bara i kyrkan, utan överallt.  

 

Eva berättar att hon vigdes i deras gamla kyrka i slutet av 1960-talet och några par 

till vigdes där, men sedan dess har de bara haft ett fåtal vigslar där. Enligt Eva har de 

inte haft många egna vigslar i deras kyrka utan har varit tvungna att låna kyrkor som 

är mysigare. De hade deras första bröllop för ett tag sedan och enligt Eva var det 

fantastiskt att kunna ha det där med fika utanför kyrkan. Hon hoppas nu på att 

vigslarna ökar, men det beror på hur många ungdomar de har som är i giftasåldern. 

Varför människor vill gifta sig i kyrkan tror Eva beror på tron, att människor vill ha 

Gud med in i sitt äktenskap. Det blir en vigselgudstjänst och många vill börja sitt 
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äktenskap med det. Det är många människor som inte har någon uttalad tro och när 

det gäller både vigslar och begravningar är det en tradition att man ska ha dessa 

ceremonier i en kyrka. Om man har en levande tro är det de naturligaste att få vigas i 

en kyrka menar Eva.   

 

Enligt Per har de inte haft någon vigsel i den gamla kyrkan på över 15 år. Han tycker 

det är svårt att säga hur vigslarna har förändrats. De flesta medlemmarna i deras 

kyrka väljer att gifta sig. Han tror att vigslar är starkare när man går i kyrkan än att 

enbart leva sambo. ”Löftena skapar en grund och en trygghet för livet som skapar 

något positivt, det är så jag tänker mig att en vigsel och äktenskapet fungerar” (Per). 

Tanken att man gifter sig inför gud, men också genom att dela det med andra 

människor ger vigseln en acceptans. Många människor går igenom smärtsamma 

skilsmässor och det kan vara tufft att ta steget att bilda något tillsammans med någon 

ny efter det. Det måste man ha respekt för människor och att de känner så, som han 

uttryckte sig.  

 

[… ] men det som vi uppmuntrar till är ju att ändå våga ta det steget, för om man 

inte vågar ge tilliten till en annan människa så får man kanske aldrig uppleva den 

där djupa kärleken och det meningsfulla samtidigt som man får risken att kunna 

blisviken. Men det är kärlekens pris, så är det här i livet, om man inte vågar så, jag 

misslyckas inte, men nej jag vågade heller inte att lyckas (Intervju, Per 23 april). 

 

Per har haft vigslar med människor som inte har varit aktiva i någon kyrka. Han 

tycker det är spännande när han har haft samtalen med dem innan, för det går inte att 

utgå ifrån samma grund som annars. Han får istället utgå ifrån människors kärlek och 

känsla för varandra, eller som han uttryckte sig - ”det finns något i kärleken som vi 

inte kan förklara, ett mysterium” (Per).   

 

6.5 Begravning 

 Nedan presenteras de svar som informanterna tagit upp kring begravning och dess 

förändring och anpassning. Svaren är uppdelade utifrån Svenska Kyrkan och 

Pingstkyrkan.  
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6.5.1 Svenska kyrkan: Förändring och anpassning av 

begravningen 

Enligt Magnus håller nya handboksförslag på att omarbetas för både begravning, 

vigsel och dopet, men han har valt att följa de handboksförslag som är nu än så 

länge. Det har inte skett stora förändringar angående begravningsceremonin enligt 

Magnus. De har en överlåtelseakt och begravningsbönen som sjöngs förr och, vilket 

Magnus har börjat göra igen. Fördelningen mellan kremering och jordbegravning är 

ungefär 90 procent kremering här i staden han arbetar, medan på landet tror Magnus 

det är mer jordbegravningar.  

 

Johan anser istället att begravningsceremonin har förändrats, riter kan ta väldigt lång 

tid att förändra säger han. En förändring som har skett är att det är färre människor 

på begravningar idag. Förr levde människor i ett samhälle där man hade många 

kontaktytor och framförallt om man levde i ett mindre samhälle. Då kom människor 

till en begravning som ansågs vara en stor tillställning med begravningsfest efter där 

det fanns tillfälle för byn att träffas. Johan berättar att nu hålls många begravningar i 

stillhet – att människor inte berättar när begravningen är, så det bara är familjen som 

är närvarande. Idag händer det ibland, mest i större städer, att människor inte hinner 

med begravningar, de får alltså inte in det i sin kalender. ”Det är det sjuka i vårt 

samhälle att det är så, så det är en ganska tydlig grej” uttryckte han (Johan). Johan 

märker också som det är med dop och vigslar, att de människor som kommer på 

begravningar oftast inte har så mycket kunskap om kristen tro, ”de har inte 

begravningsriten i sig” (Johan). När Johan började sin prästtjänst för cirka 20 år 

sedan var det redan då vanligare med kremeringar.   

 

Enligt Catarina är hon med på en del på begravningar där hon kan be någon förbön. 

Hon tror det beror lite på vem som håller i begravningen som gör hur den ser ut. 

Begravningar kan anpassas till viss del, de kan gå med på önskemål om bland annat 

musik och andra önskemål från familjen. 
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6.5.2 Pingstkyrkan: Förändring och anpassning av 

begravningen 

Enligt Anton är jordfästning den vanligaste formen av begravning, eftersom det är en 

gammal kristen sed. Enligt Eva har de en minnesstund efter begravningen då 

deltagarna minns den döda och dricker kaffe, och sedan minns den avlidna. Det finns 

tillfällen på minnesstunder där enbart pastorn pratar eller också familjen. Farvälet av 

den döde kan också variera, antingen kan enbart familjen följa med till kyrkogården 

eller att de andra som närvarar vid begravningen också följer med. De anpassar helt 

och hållet begravningen efter familjens önskemål, förutom vissa saker som måste 

finnas med. Familjen kan välja musiken och vilken dikt eller psalm som ska 

läsas/sjungas.  

 

Det som enligt Per skiljer deras begravning mot en begravning inom Svenska kyrkan 

är att under jordfästningen tar de inte tre skovlar med mull, utan de tar tre liljor. 

Svenska kyrkan läser ”av jord har du kommit och av jord skall du åter vara” medan 

Per läser ur första Korinthierbrevet om uppståndelsen ”det som blir sått i staget blir 

uppstått i, det som blir uppstått i […] (Per). Per menar att om någon vill ha det med 

skovlar istället så kan de lösa det också. Det är helt upp till de anhöriga om de vill ha 

jordbegravning eller kremering, och då tar de antingen avsked vid graven eller i 

kyrkan. Den öppenheten tror han alla kyrkor och samfund har idag. Jordbegravningar 

är vanligast men kremation ökar med och mer även inom Pingstkyrkan. Geografiskt 

sett är det mer kremeringar, mycket på grund av praktiska skäl tror jag. ”[…] det 

kanske ligger i den tron på den kroppsliga uppståndelse, egentligen är ju det den 

kristna tron att man jordbegravs” (Per). Begravningsrutinerna och predikan måste en 

officiant eller pastor håll i, men någon annan kan läsa en bibeltext eller någon dikt. 

På efterföljande minnesstund finns det möjlighet för släkt och vänner att säga något. 

 

6.6 Deltagande observation 

Nedan presenteras det jag lade märke till under observationen utifrån den religiösa 

praktiken och interaktion mellan församlingsledare och församling.  
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6.6.1 Svenska kyrkan: Gudstjänst 

Här presenteras resultatet av observationen i en församling från Svenska kyrkan.  

6.6.1.1 Den religiösa praktiken 

Bakom de stora mörka trädörrarna fanns en stor vacker kyrka med vita väggar och 

tak, ljusa grå kyrkbänkar, en guldram i sidodörrarna, med ett mörkare grå sittdyna. 

Det fanns också en lång gång från ena ingången fram i kyrkan, men också ingång 

från en sida. Kyrkbänkarna stod från ingången till framme vid scenen, men också 

sneda från ingången från sidan. Det fanns också en balkong med sittplatser.   

 

Väggarna var i princip täckta av ljus och olika tavlor, skapelser av Jesus på korset, 

tillsammans med lärljungar eller med Maria. Längst fram var det som en scen, en 

liten upphöjning där det fanns stolar som är till för bland annat kören, präst, diakoner 

och ministranter med mera. Längst fram i kyrkan fanns det en orgel, bord och bänkar 

med flera blommor, tända ljus, nattvardsbägare med vin och bröd. Bibeln låg 

uppslagen på ett av borden. De tre ministranterna (två killar och en tjej) gick ut 

tillsammans med diakonen i mittgången samtidigt som prästen hälsar församlingen 

välkommen till dagens gudstjänst. Han berättade om dagens kollekt att den skulle gå 

till två folkhögskolor inom församlingen och att det är andra söndagen i påsken (där 

av röd klädsel på prästen). Klockorna började ringa, församlingen ställde sig upp och 

prästen hade gått ut i mittgången. Tjejen som var ministrant gick först med korset 

och killarna som också var ministranter var ljusbärare, diakonen gick med bibeln i 

handen, tre kyrkvärdar och sedan kom prästen sist. Psalm 517 sjungs och där efter 

lästes det ur Jeremia, som lästes av en manlig kyrkvärd. Gudstjänsten följer en tydlig 

ordning, som vanligt med bibelläsning från kyrkvärdar, diakoner, psalmer, predikan 

från präster. Det förekom också några snyftningar från vissa ur församlingen samt 

gråt och även lite prat då och då. Det var tre män som spelade med blåsinstrument 

mellan bön och under nattvarden. Kantorn spelade på orgeln till alla psalmer.   

 

Prästen höll i all kommunikation i form av beskrivningar, förmaningar, förutom 

bibelläsningen som diakonen och kyrkvärdarna höll i. Under prästens predikan tog 

han bland annat upp: ”Varför ska man vara kristen? Vad finns det för skäl att tro?” 

(Johan). Det handlade om när Jesus blivit fängslad på skärtorsdagens kväll och om 
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Petrus och Jesus. Han hade ett ganska modernt språk i form av att han säger ”att ni 

känner ju till storyn”. ”Varför ska vi tro? För att vi älskar och för att vi är älskade” 

Därför tror vi. Jesus gick till korset för kärleken till människorna” (Johan).  

 

6.6.1.2 Interaktion mellan församlingsledare och församling 

Församlingen var blandad i både ålder och familjekonstellationer, människorna satt 

alltifrån längst fram, första raden till de sneda bänkarna, till längst bak. Det var en 

tendens till fler pensionärer och äldre sittandes längre fram i kyrkan. Människor 

kunde sitta ensamma på en bänkrad till i par och även hela familjer tillsammans. Det 

fanns människor i kyrkan som var små barn, ungdomar, unga vuxna, medelålders 

och pensionärer. Konstellationerna kunde bestå av folk som gick själva, par, vänner, 

familjer och så vidare. Klädseln var varierande från vanliga jeans och en tröja, till 

någon snyggare kofta, kavaj. Det var inga tydliga kroppshållningar, oftast satt 

människor raka i ryggen, eller stod med psalmboken i handen. Vissa gjorde 

korstecknet framför sitt bröst. Det var också runt 20 ungdomar som såg ut av att vara 

konfirmander. Det var en kvinna med utseende av att ha ett ursprung från Afrika, ett 

par med två barn som har ett utseende med ursprung från Asien.   

 

Innan klockorna började ringa vid 11.00 var det flera i församlingen som hälsade på 

varandra i hand och den kvinnliga diakonen gick runt och småpratade och hälsade. 

Prästen kom ut cirka fem minuter innan klockan var elva, han hälsade på två 

ministranter som skulle medverka under gudstjänsten med ett glatt form av high five. 

Det märktes tydligt att de var bekväma och skämtsamma med varandra. Under 

gudstjänsten fanns det en familj på sex - sju personer som bestod av både män och 

kvinnor, de var helt svartklädda, de grät när de omfamnade varandra, då de hade mist 

en familjemedlem. Efter att prästen, diakon, kyrkvärdar och ministranter gått 

mittgången ut efter det att gudstjänsten var slut, hälsade och tackade alla i 

församlingen prästen för dagens gudstjänst.  

 

6.6.2 Pingstkyrkan: Gudstjänst 

 Här presenteras resultatet av observationen i en församling från Pingstkyrkan.  
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6.6.2.1 Den religiösa praktiken 

Inne i gudstjänstlokalen var det vita väggar, ljusa golv, med några färgklickar, ljusa 

trägolv, vita väggar och långsmala höga fönster. På scenen stod en flygel, rött 

trumset, bas, gitarr, högtalare och mikrofoner. Det fanns en scen där kören stod och 

där fanns också en bänk med två tända ljus, samt med nattvardsvinet och brödet. 

Talarstolen var modern i metall/järn, med olika bibelord, troendedopet var i form av 

en uppmurad basäng i sten. Bänkarna där församlingen satt stod i en halvmåne, tre 

sektioner med bänkar i blått och grönt tyg. Korset fanns på väggen bakom scenen, 

det var gjort i något material som liknade smide eller i svart metall, som var upplyst. 

Ur korset växte det en gren med blad och snett ovanför flög en fågel.   

 

I början hälsade en kyrkvärd alla välkomna och beskrev dagens program, böner och 

läste bibelord från Matteus psalm 25. Ungefär 150 personer, både män, kvinnor och 

barn i olika åldrar, var närvarande på gudstjänsten. Det var ett band och en gospelkör 

som spelade och sjöng tillsammans. Pastorns civila klädedräkt gjorde att han smälte 

in i församlingen under gudstjänsten. Gudstjänsten innehöll bön, bibelläsning och 

predikan som varvades med mycket musik och sång. En stund in i gudstjänsten var 

det dags för barnens gudstjänst som hette äventyret, då var det ett kort skådespel och 

en jingel som spelades när det var dags för barnen att gå till deras gudstjänst. Det var 

en samhörighet från församlingen till musiken för flertalet ställde sig upp eller 

sträckte upp armarna som en slags bön till Jesus under sångerna och musiken. Det 

var ett par kyrkvärdar som också tog upp insamling av pengar till missionskassan. 

Samtidigt som det var fullt fokus och koncentration av församlingen på att lyssna till 

när texter lästes. Gudstjänsten innehöll också nattvard, där det var fem personer som 

höll i den (två män och tre kvinnor). Den ena mannen sa att det var tid för ”ett 

personligt möte med Jesus”. Församlingen fick ta nattvarden i två olika ”stationer” 

för att fortskrida processen.  

 

6.6.2.2 Interaktion mellan församlingsledare och församling 

Människorna i församlingen satt blandade i rummet. Barn och ungdomar separeras 

tidigt ifrån de vuxna i gudstjänsten till deras gudstjänst, äventyret, det finns flera 

olika möjligheter och program för barn och ungdomar. Kyrkan är byggd så det finns 
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flera rum som är till för barn/ungdomar där de kan måla, dansa, och spela bordtennis. 

Barn och ungdomar får vara delaktiga i aktiviteter men det finns ett par äldre 

ungdomar, unga vuxna som är ledare och ansvariga. Det är stor fokus på att engagera 

ungdomar och få de delaktiga i sådant som lockar dem dit. Pastorn och flera ur 

församlingen har olika uppdrag och får vara delaktiga under gudstjänsten och arbetet. 

 

Pastorn är en man, flertalet kyrkvärdar fanns också med som var både män och 

kvinnor, körledare, kören och bandet bestod av både kvinnor och män. Det fanns 

barn, män och kvinnor där och åldern var alltifrån nyfödda till cirka 70-80 år. 

Klädseln var varierande, vardagsklädda i jeans och tröja, till finklätt (kavaj). 

Familjer, par, enskilda personer, vänner, nya besökare, olika kombinationer av 

människor närvarade under gudstjänsten. Vissa människor satt med armarna mot 

knäna och böjt huvud och stod med händerna i luften medan kören sjöng, en del 

diggande från vissa människor ur församlingen under sångerna. Pastorn var också 

med och sjöng i kören och, höll vissa delar av gudstjänsten. Där var också flera andra 

personer som läste bibeltexter, gav instruktioner med mera. Pastorn avslutade inte 

gudstjänsten utan det var en kyrkvärd som välkomnade alla till kyrkkaffe i caféet.  
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer en slutdiskussion och en jämförande diskussion att 

presenteras. Resultatet kommer att kopplas med teorierna – socialisering och 

sekularisering. Studiens empiri beskriver i vilken grad församlingarna anpassar sin 

religiösa praktik till samhället, där av valet av underrubriker. Jag har valt att namnge 

mina huvudrubriker utifrån mina två teorier, för att resultatet ska kunna kopplas till 

respektive teori.  

 

7.1 Socialisering 

Nedan presenteras det resultatet från Svenska kyrkan och Pingstkyrkan som kan 

kopplas till socialiseringsteorin, utifrån rubriker som knyter an till syftet.  

7.1.1 Anpassning till samhället 

Enligt Berger är socialisation en process som är mänsklig och socialt konstruerande 

av världen, men också genom hur människan socialiseras som naturlig och 

accepterad av den objektiverade världen. Samhället är ett resultat av människan, för 

det skapas av människors aktiviteter samtidigt som människan är också ett resultat av 

samhället (Berger, 1969:3). Av resultatet framgår det att samhället är ett resultat av 

människan, genom att människor ibland inte hinner med begravningar idag. Ett annat 

resultat av samhället är att människor inte har lika mycket kunskap om kristen tro 

idag, som Johan märker när han träffar på de som ska döpa sitt barn eller vill vigas i 

kyrkan. Det Magnus hävdar att konfirmation idag är ett mer medvetet val än förr 

visas också genom att samhället är ett resultat av människorna och att det idag inte är 

speciellt vanligt att många ungdomar konfirmerar sig.   

 

Samhället upprättar normer tillsammans med andra människor och socialiseringen är 

en betydelsefull faktor för att kunna behålla dessa (Berger, 1969:15). Denna 

betydelsefulla socialisering kan man koppla till det Johan från Svenska kyrkan sa om 

hur det var förr i tiden då människor levde i samhällen med många kontaktytor. Då 

ansågs begravning som en stor tillställning med en begravningsfest efter, ett tillfälle 

för byn att träffas. Idag är många begravningar istället i stillhet – att det bara är 

familjen som närvarar och inga andra får reda på när begravningen håller till. Det gör 
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att människor möjligtvis inte socialiseras på samma sätt idag, att man inte får ta 

farväl av den avlidne. I Pingstkyrkan kan socialiseringen finnas i större eller mindre 

utsträckning beroende på om det är jordfästning eller kremering. En hög socialisering 

kan ske efter begravningen på minnesstunden, då utbyte av samtal sker, dock ser det 

olika ut från gång till gång. Eva från Pingstkyrkan hävdar att de anpassar helt och 

hållet utifrån familjens önskemål när det gäller människors öppenhet för socialisation 

samt antalet begravningsgäster som deltar.  

 

Konfirmanderna är i en ålder där de är formbara individer och det kan Svenska 

kyrkan dra nytta av och därmed hjälpa konfirmanderna att bidra till formandet, som 

Berger förklarade socialiseringen som en bidragande faktorn till formandet av 

individen. Även Per från Pingstkyrkan hävdar att det viktigaste som han vill ge sina 

ungdomar är att de ska få en grund att stå på och veta vad de tror på. Han menar att 

tron inte kan vara en utantilläxa utan man måste samtala om tro och livet, vilket kan 

kopplas till det Berger säger om att det inte enbart är en läroprocess utan en yttre 

påverkan tillsammans med andra som formar dessa ungdomar (Berger, 1969:24). 

 

Sekundärsocialisering är viktig för vuxna ifrågasätter saker och de behöver en 

påminnelse om varför det är på ett visst sätt (Berger, 1969:31). Det visar 

församlingen från Pingstkyrkan när Per säger att närvaro av unga människor bidrar 

med något värdefullt, genom att bland annat att ta vara på olika generationer inom 

kyrkan. Generationerna är viktiga för varandra, eftersom det ger ett bra utbyte för 

både de yngre och äldre, men också nytänkande för de äldre.   

 

Johan från församlingen ur Svenska kyrkan anser att ungdomar konfirmerar sig av 

olika anledningar, bland annat för att släkt och vänner vill det. Denna sociala 

påverkan stämmer in med Bergers resonemang om när människor för konversationer 

med andra betydelsefulla människor (vuxna - lärare, föräldrar) (Berger, 1969:16–17), 

vilket kan bidra till vidare socialisering och utveckling för ungdomarna.  

 

I resultatet framgår det att församlingen i Pingstkyrkan arbetar för att skapa en 

gemenskap och fokuserar på det sociala och genom att skapa ett umgänge för 

ungdomarna. Det görs i form av konfirmation men också genom att exempelvis 



48 

 

 

andra aktiviteter som innebandy och vara ute och grilla korv. Ifall dessa aktiviteter 

inte skulle äga rum menar Berger att konversationsutbytet avbryts mellan människor 

och då kommer konversationen att förlora sin personliga plausibilitet. En av 

grundpelarna inom den sociala ordningen är att konversationen fortsätter för att 

ordningen ska kunna hållas igång (Berger, 1969:16–17). 

 

Pingstkyrkan har en spridning av kön, ålder, klädsel, konstellationer, beteende. Detta 

visar på hur viktigt det är att skapa en stark gemenskap och en social ordning, för att 

inte förlora den sociala plausibiliteten som Berger tar upp. Pingstkyrkans gemenskap 

gör att skillnaderna mellan församlingsledare och församling blir mindre. 

Exempelvis att pastorn och församlingen har liknande klädsel samt att pastorn deltar 

i kören. Det gör att pastorn smälter in bra i församlingen och det bildar en stark 

gemenskap, han blir en av dem.   

 

För att den sociala ordningen ska kunna bevaras krävs en stark plausibilitetsstruktur. 

Om denna struktur förändras kan den verklighet som fanns hastigt falla sönder. 

Desto starkare plausibilitetsstrukturen är desto mer stabil är den värld som den 

grundas på (Berger, 1969:45–47). Det visar resultatet som Magnus från Svenska 

kyrkan påpekar, att med en kyrka som är traditionell med söndagsskola, barnkör och 

en någorlunda mångkulturell gudstjänst. 

 

När man försöker vara modern så blir man hastigt omodern för kyrkan är ett stort 

skepp och om den ska svänga med tiden, kyrkan tar tid att ändras och när vi väl 

har vänt så är vi omoderna för då har det kommit något nytt (Intervju, Magnus 17 

april). 

 

Enligt Berger är religion en av de mest produktiva legitimeringarna i all tid (Berger, 

1969:30–32). Legitimering förklara den sociala ordningen och ger svar på bland 

annat frågor om varför (Berger, 1969:29–30). Inom församlingen i Pingstkyrkan 

tycker och tolkar de att man själv måste kunna ta beslutet om de vill döpas. 

Gudstjänsten innehöll också nattvard där ena mannen sa att det var tid för ett 

personligt möte med Jesus. Exemplen om Pingstkyrkans dop och gudstjänst visar att 

det finns ett syfte och en anledning till att människor döps och tar nattvarden. Här 
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förklaras handlingarna med ett varför som Berger anser är viktigt för att 

legitimeringen ska vara logisk. 

 

Utifrån följande ceremonier som tagits upp i studien är flera av dem exempel på 

bidragande till socialiseringen. Gudstjänsten är ett exempel på hur människor 

socialiseras tillsammans med ledaren och församlingen. Tillsammans går människor 

i bön, ger kraft och energi av och till varandra, i både hopp, tro och ibland förtvivlan. 

Likaså dopet är en ceremoni som firas för en litet barn eller något större i 

Pingstkyrkan, och det är till för att tillsammans med familj, släkt och ibland även 

församlingen fira detta barns födelse och där dopet börjar med Guds kallelse till 

gemenskap och välsignelse. Enligt informanterna i respektive kyrkor väljer många 

människor fortfarande att gifta sig inom kyrkan, även om det kan finnas några olika 

anledningar till det. Det visar på att samhället upprättar normer med andra människor 

och att en av dessa normer för många människor fortfarande kan vara att viga sig 

inom kyrkan och att det är en betydelsefull faktor för att kunna behålla 

socialiseringen i samhället och att göra vigseln till en glädjestund för både brudparet, 

familjen och vännerna. Informanterna har redogjort för att begravningen kan se lite 

olika ut idag. Ibland finns det inte tid för begravning, och människor begravs i form 

av kremering eller jordbegravning, antingen i stillhet eller mer öppet där släkt och 

vänner finns med. Resultatet visar på att många ändå väljer att ge nära och kära 

möjligheten att ta ett sista farväl till den avlidne här på jorden i form av ett fint avslut 

i kyrkan och att människor får sörja och finna styrka tillsammans med varandra. Om 

man tillhör en kyrka finns det annan verksamhet som bidrar till en social gemenskap, 

exempel utbildningar, körer, ungdomsverksamhet och konfirmationen är en stor del 

av det. Konfirmation är en del där man under längre tid är tillsammans, som kan 

bilda olika sociala nätverk, gemenskap och vänner för livet.  

 

7.2 Sekularisering 

Nedan presenteras delar av resultatet från Svenska kyrkan och Pingstkyrkan som kan 

kopplas till sekulariseringsteorin, utifrån rubriker som knyter an till syftet.  
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7.2.1 Anpassning till samhället 

Berger menar att förr i tiden kunde religion legitimera flera av samhällets 

ståndpunkter. Idag kan man i flera städer se en separation av kyrkan och staten. 

Enligt Berger är det en objektiv sekularisering. Han menar att detta skeende har 

separerat samhället och kulturen ifrån den religiösa institutionen (Berger, 1969:127). 

Samtliga informanters samfund skulle utifrån deras svar enligt Berger klassas som 

både sekulariserade och inte sekulariserade.  

 

Magnus menar att de inom Svenska kyrkan har ett ansvar gentemot människor att 

föra traditionen vidare.  

 

När man försöker vara modern så blir man hastigt omodern för kyrkan är ett stort 

skepp och om den ska svänga med tiden, kyrkan tar tid att ändras och när vi väl 

har vänt så är vi omoderna för då har det kommit något nytt […] Jag inser ju äldre 

jag blir att traditionen har ett stort värde hos människor, och att vara en folkkyrka 

är för mig att kunna stå för de grundläggande värdena och traditionerna i tiden och 

få människor att upptäcka detta (Intervju, Magnus 17 april).  

 

Det kan visas genom att Magnus anser att de har ett ansvar gentemot människor idag 

att föra traditionen vidare och att traditionen har ett viktigt värde hos människor, 

vilket visar att kyrkan och staten har separerats från varandra som (Berger, 1969:127) 

hävdar, men att samhället och människorna fortfarande hör ihop med kulturen och 

den religiösa institutionen.   

 

Johan menar att inom Svenska kyrkan har de en kontinuitet när de håller gudstjänst 

och det ger en trygghet för församlingen, när de vet vilka delar som ingår. Det kan 

dock anpassa till om det finns dop med på en högmässa, det kan vara människor som 

inte vanligtvis är i kyrkan annars och även en del ungdomar. Det visar på att trots 

separationen mellan staten och kyrkan lyckas kyrkan bibehålla den ordning som varit 

men att det visar att religionen fortfarande kan legitimera delar av befolkningens och 

samhällets ståndpunkter som (Berger, 1969:127) går lite emot, och att de kan anpassa 

där det anses vara lämpligt.  
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[…] men problemet med anpassning kan vara att om man anpassar efter en viss 

grupp av människor så kanske inte andra kommer till kyrkan. Att anpassa till en 

viss grad, beroende på vad man lägger in i anpassandet är bra. Men man får aldrig 

rucka på det viktigaste, man får inte klä in budskapet i något så att det inte ska vara 

jobbigt (Intervju, Catarina 18 april). 

 

Genom att religionen inte kan legitimera alla ståndpunkter i samhället idag, är det 

viktigt att anpassa till en viss grad enligt Catarina vilket kan kopplas till det (Berger, 

1969:127) menar är en objektiv sekularisering, eftersom religionen separeras från 

delar av samhället idag.   

 

Anton inom Pingstkyrkan anser att de måste anpassa församlingen till hur samhället 

ser ut idag. Däremot måste människor vara troendedöpta inom deras församling för 

att kunna vara medlem. Pingstkyrkan anpassar mycket till hela familjen så att både 

barn och vuxna kan vara delaktiga i sin gudstjänst, samtidigt som de måste följa ett 

visst upplägg så som sång, predikan och vittnesbörd med mera. Det kan visa på att 

den här pingstförsamlingen inte är rädda för att inte anpassa på den punkten genom 

att ha regler om att människor måste vara troendedöpta för att kunna vara 

medlemmar. Detta trots att kyrkan separeras från samhället och människor mer och 

mer enligt (Berger, 1969:127), så visar de på var det är viktigt att anpassa och vart 

det är viktigt att hålla på sina regler.   

 

Per som är pastor inom Pingstkyrkan har halverat tiden för predikan från förr tills 

idag. Människor har inte lika mycket tid idag och de orkar inte heller lyssna så länge. 

Störst av allt är kärleken – därför viger han också människor som inte är aktiva i 

någon kyrka, vilket kan visa på just att kyrkan har separerats från staten, trots att 

pingstkyrkan aldrig har varit statskyrka. Per visar på att det finns mer än en 

välsignelse från Gud mellan människor i ett giftermål, och det kan vara ett bevis på 

att samhället och kulturen har separerats ifrån den religiösa institutionen (Berger, 

1969:127).   

 

En av informanterna, Johan ser en skillnad mot förr, genom att människor har mindre 

kunskap om kristen tro men vill ändå döpa sina barn där och det kan vara ett resultat 
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av det Berger menar att kyrkan har haft monopol på samhället och människorna 

under lång tid, men att det har förändrats och att samhället har blivit mer 

sekulariserat (Berger, 1969:127). En annan informant Magnus menar att de inte når 

till de ungdomar som behöver komma hit, som lever utanför det sociala samhället, 

vilket kan kopplas ihop med att kyrkan har fått mer konkurrens och blivit mer 

ifrågasatt (Berger, 1969:127). Catarina inom Svenska kyrkan beskriver hur de 

anpassar konfirmationen till ungdomar genom att ha olika inriktningar på 

konfirmationen, bland annat fotboll, musik och drama. Gudstjänsten i Svenska 

kyrkan följer en tydlig ordning, med bibelläsning från kyrkvärdar/diakoner, sjunger 

psalmer, predikan från präster, kollektinsamling, nattvard med mera. Det visar på att 

denna församling följer samma ordning som tidigare och det fungerar, trots det 

Berger framhäver om att kyrkan blivit mer ifrågasatt och fått mer konkurrens. 

Människor som gillar det traditionella och en tydlig, stark gudstjänstordning på 

söndagar. 

 

Enligt Berger har religionen tappat delar av sin legitimerande kraft och trovärdighet. 

Han anser att den religiösa plausibilitetsstrukturen har rasat. Idag finns det flera olika 

religiösa rörelser vilket gör intryck på människor att konfronteras med andra 

valmöjligheter. Berger kallar det för pluralism (Berger, 1969:127). I Svenska kyrkan 

är dopet idag medlemsgrundande och det är ett måste för att få vigas där. Mellan 

vissa pingstförsamlingar skiljer det sig genom att det finns ett måste på att vara 

troendedöpt för att kunna vara medlem, medan i andra kan man vara barndöpt, 

troendedöpt eller inget alls för där är det viktigare att människor kommer till 

församlingen och kyrkan. Det kan kopplas till det Berger anser att det finns flera 

olika religiösa rörelser som gör att människor har andra valmöjligheter och 

alternativ. Det kan förklaras med varför vissa församlingar är mer anpassade för att 

få människor till dem, eller att man måste vara medlem för att kunna vigas och 

döpas, eftersom samhället idag är mer pluralistiskt enligt Berger.  

 

Bergers slutsats är att det pågår en strid mellan religiösa grupperingar som 

konkurrerar om medlemmar och anhängare. Han menar att religion alltså inte längre 

kan göra världen legitim (Berger, 1969:138). Det kommer att fortsätta att vara 

grupperingar och strider om medlemmar och anhängare inom de olika religiösa 
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samfunden. Fokus är på gemenskap inom kyrkan och många känner en trygghet i 

kyrkan och människor träffar andra där, vilket kan kopplas till prästens predikan i 

Svenska kyrkan då syftet var vikten av människors tro och som Berger menar att 

religionen inte längre är lika självklar för människor och att inte religionen kan göra 

världen legitim. Det kan göra att människor börjar fundera varför det är på ett visst 

sätt och vad det är som kan ge förklaringen på det.   

 

I Bergers senare bok förändrar han sin teori och säger att “Min poäng är att 

antagandet att vi lever i en sekulariserad värld är falskt” (Berger, 1999:2). 

Modernisering har också åstadkommit rörelser som motverkar sekularisering menar 

Berger. Sekularisering på samhällsnivå behöver inte med nödvändighet betyda en 

nedgång för individuella medvetanden och individuell religion (Berger, 1999:2-3). 

Det finns flera religiösa samfund att välja mellan idag och trots modernisering och 

flexibilitet har ändå religionen en stor betydelse och trygghet för människor vilket 

kan kopplas till att många människor väljer att döpa och välsigna sina barn inom 

Svenska kyrkan.   

 

Berger framhäver att vissa delar/länder av världen är religiösa. Trots modernisering 

kan det motverka sekularisering (Berger, 2008:10). Det visar att människor vill ha 

religiösa inslag och känner sig trygga med det i sina liv och att traditioner är viktiga 

för människor.  
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8 SLUTSATS 

Min studie visar att de båda kyrkorna har liknande praktik, det som framförallt skiljer 

dem åt är dopet. Svenska kyrkan har barndop och i vissa fall vuxendop medan 

Pingstkyrkan praktiserar troendedop. Det har även visats att den konfirmation som 

kyrkorna praktiseras inte innefattar samma saker. Konfirmationen i den Svenska 

kyrkan handlar om att bekräfta sitt barndop och sin tro. Pingstkyrkan använder 

konfirmation som begrepp för att kunna kommunicera utåt och denna tradition syftar 

mer på att lära ungdomarna om kristen tro. De övriga ritualerna som diskuterats i 

uppsatsen har visat sig bedrivas i stort sett på liknande sett i båda kyrkorna. Det finns 

självklart skillnader inom de båda kyrkorna när de gäller dessa ritualer, men de är 

inte jättestora. Under en begravning lägger Svenska kyrkan tre skovlar med mull 

medan inom Pingstkyrkan lägger dem tre liljor istället. Mycket av kyrkornas praktik 

bygger på äldre traditioner och i vissa fall har kyrkorna valt att anpassa delar av 

dessa ritualer till dagens sekulariserande samhälle. De är dock noga med att bevara 

mycket av traditionen och att absolut inte ta bort det som är grunden, tron - det 

viktigaste. 

 

Församlingarna i kyrkorna är olika delaktiga i gudstjänsten. Inom Svenska kyrkan är 

det en mer tydlig gudstjänstordning där prästen är den som har en tydlig ledarroll. 

Trots att även Pingstkyrkan har en ledare i form av en pastor bedrivs gudstjänsten 

mer öppet och med en större delaktighet med flera ur församlingen. Även klädseln 

varierar stort mellan ledarna i kyrkorna. Svenska kyrkans ledare har speciella kläder 

som skiljer sig från församlingen medan ledare från Pingstkyrkan har en mer vanlig 

klädsel. Gudstjänsten består av bland annat bön, bibelläsning, musik, predikan och 

kollektinsamling inom båda församlingarna. Nattvarden skiljer sig dock åt, inom 

Svenska kyrkan är det ledarna (präst, diakon) som ger nattvarden, medan i 

Pingstkyrkan kan det vara några församlingsmedlemmar som ger den. Under mina 

observationer lade jag märke till att inom Svenska kyrkan är det en större skillnad 

mellan präst och församling än vad det är i Pingstkyrkan. Ledarna i den Svenska 

kyrkan går in och ut när församlingen står upp. Församlingen tackar även prästen när 

gudstjänsten är slut, vilket de inte gör i Pingstkyrkan. Stämningen som jag märkte av 

i kyrkan är en aning mer lättsam inom Pingstkyrkan.  
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Till vilken grad dessa två kyrkor anpassar gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och 

begravning utifrån samhället och församlingen gör att det ständigt kommer 

människor på deras gudstjänster, men också att människor söker sig dit för både dop, 

konfirmation och ungdomsarbete, vigslar och begravningar. De båda kyrkorna har 

gemensamt att de anpassar sin religiösa praktik en viss grad till församlingen, men de 

ruckar inte på grunden, tron och det som är det viktigaste och det visade sig vara 

fallet med mina informanter. Modernitet kan leda till sekularisering men att bland 

annat på grund av mina informanters arbete är det många som kommer till deras 

kyrkor i både glädje och sorg. Religion kan inte göra världen legitim eftersom ingen 

religion kan ge svar på allt. Det finns flera olika religioner och trossamfund vilket 

gör att människor har större valmöjlighet till andra alternativ. Detta kan vara en 

anledning till att människor väljer annat, deltagandet minskar men också en påverkan 

av en separation mellan kyrkan och staten.  

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

För att bygga vidare på denna studie hade fler kvalitativa intervjuer kunnat 

genomföras i form av att intervjua även församlingsdeltagare för att få deras syn på 

de olika kategorierna i den religiösa praktiken. Fler deltagande observationer inom 

de båda församlingarna på även dop, konfirmation, vigsel och begravning skulle ha 

givit möjlighet att studera praktiken själv och kunnat göra djupare intervjuer på 

respektive ritual. Det hade varit intressant att göra samma studie men att göra urvalet 

i en annan stad (större/mindre) för att se om religiositeten är annorlunda. Ett annat 

alternativ skulle vara att göra kvalitativa intervjuer med ungdomar som ska 

konfirmera sig, detta för att se vilka anledningar som finns till att de gör det, vad de 

har lärt sig under konfirmationstiden som de tar med sig i livet. 
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9 SAMMANFATTNING 

Studien syftar på att göra en jämförelse mellan Svenska kyrkan och Pingstkyrkan 

utifrån deras religiösa praktik, och hur de anpassar den till dagens sekulariserade 

samhälle. Syftet är även att ta reda på vilka skillnader som kan påvisas i praktik och 

gudstjänstinteraktion. Teorin som tillämpas på empirin i studien är socialiseringsteori 

och sekulariseringsteori grundad till störst del på Peter L Bergers bok, The Sacred 

Canopy från 1969, samt två kortare referat från två av Bergers nyare böcker från 

1999 och 2008, för att visa på att Berger ändrat en del av hans sekulariseringsteori. I 

uppsatsen utgår jag huvudsakligen ifrån sex kvalitativa intervjuer och två deltagande 

observationer. Urvalet inom intervjuerna är tre intervjuer inom respektive kyrka och 

en deltagande observation var inom de båda kyrkorna i en mellanstor stad i Sverige. 

Efter intervjuerna och observationerna gjordes en transkribering av de inspelade 

intervjuerna och utökade fältanteckningar av de deltagande observationerna. Innan 

intervjuerna delade jag upp intervjuerna i olika teman för att göra en avgränsning till 

kyrkornas religiösa praktik, detta för att kunna göra en jämförelse. Dessa teman var 

gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Utifrån följande teman delades 

även resultatet in i dessa med utgångspunkt från anpassning till samhället.  

 

I resultatet framgår det att de båda församlingarna ur Svenska kyrkan och 

Pingstkyrkan har en liknande religiös praktik med större skillnader på bland annat 

dopet och konfirmationen. Informanterna från de båda församlingarna trycker på att 

det som är viktigt är människor, den kristna tron. De vill alla vara så tillmötesgående 

som möjligt till de människor som kommer till deras kyrkor, oavsett 

religionstillhörighet. De har en öppenhet som gör att människor kan komma och vara 

med på en gudstjänst privat, genom att enbart delta eller också vara mycket delaktiga 

om de vill det. Mycket av kyrkornas praktik bygger på gamla kristna traditioner. 

Kyrkorna har valt att i vissa fall och moment att anpassa delar av dessa ritualer till 

församlingen och dagens sekulariserande samhälle. Informanterna är dock noga med 

att påpeka att det är viktigt att bevara traditionen och att absolut inte ta bort det som 

är grunden och det viktigaste inom de olika ritualerna. De båda församlingarna har 

många människor som deltar i deras gudstjänst. Gudstjänstdeltagandet är runt 150 

personer per söndagsgudstjänst inom de båda församlingarna. Församlingen inom 



57 

 

 

Svenska kyrkan har många dop, runt 50-60 per år. De har också många vigslar i en 

annan mer vigselkyrka i staden och runt 70-80 konfirmander per år, medan i 

Pingstkyrkan har de flyttat till en ny kyrka där de börja bli mer dop, men också 

vigslar och förhoppningsvis mer framöver. Inom församlingen i Pingstkyrkan har de 

också ett stort ungdomsarbete där de arbetar aktivt och mycket av fokuset ligger på 

just barn och ungdomar.  

 

Inom Svenska kyrkan och Pingstkyrkan finns det både likheter och skillnader vad det 

gäller deras praktik och gudstjänstinteraktion. Det finns en härlig stämning som 

syntes framförallt innan gudstjänsterna började, men där det också finns ett allvar. 

Det är en större skillnad mellan prästen och pastorn på deras uppgifter och roll under 

de observationerna som jag har deltagit i. Prästen inom Svenska kyrkan har en mer 

tydlig ledarroll medan pastorn inom Pingstkyrkan smälter in mer med likadana 

kläder som övriga församlingen. Det finns olika konstellationer inom båda kyrkorna, 

alltifrån små barn, ungdomar, vuxna upp till 70-80 år och både män och kvinnor.  

 

I diskussionen kopplas empirin med Peter Bergers teorier där det visas att det sker en 

stor socialisationsprocess inom de båda kyrkorna. Det sker en socialisation dels 

mellan ledarna i kyrkorna och församlingarna, men också mellan olika människor 

och åldrar inom församlingarna. Det framkommer också i diskussionen att 

församlingarna anpassar delar av sin religiösa praktik, i en viss grad både inom dop 

och inom begravning, men att de även anpassar musik, diktläsning med mera till 

brudparen under vigslarna. Det kan vara bland annat på grund av sekulariseringen 

som finns i det Svenska samhället, men också som Berger menar, att religionen och 

kyrkan är mer ifrågasatt idag och att vi lever i ett mer pluralistiskt samhälle där det 

finns många olika trossamfund och kyrkor som ger valmöjlighet för människor.  

 

I slutsatsen redogör jag för de slutsatser jag kommer fram till i studien med hjälp av 

resultatet och analysen tillsammans med teorierna. Där min undersökning visar att 

till vilken grad som dessa två församlingar anpassar gudstjänst, dop, konfirmation, 

vigsel och begravning utifrån samhället och församlingen kommer det alltid relativt 

mycket människor på deras gudstjänster. Det visar också att människor även söker 

sig dit för både dop, konfirmation och ungdomsarbete, vigslar och begravningar. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Svenska kyrkan:  

Uppvärmningsfrågor/gemensamma frågor: 

1. När är du född?  

2. Hur länge har du arbetat inom svenska kyrkan?  

3. Berätta gärna om dina olika arbetsuppgifter inom kyrkan?  

4. Vad betyder din tro för dig?  

5. Vad tänker du på när du hör sekularisering? 

 

6. Sedan splittringen mellan staten och kyrkan år 2000, anser du att den 

händelsen har påverkat ditt arbete som präst/diakon?  

a. På vilket sätt/utveckla?   

7. Berätta hur ni bemöter människor som kommer från andra kulturer och 

religioner till er kyrka.  

8. Utför ni samarbete i någon form med andra institutioner?  

a. Vid JA Vad för samarbete/med vilka institutioner? 

Gudstjänst: 

9. Vad anser du att Jesus har för betydelse inom er kyrka?  

10.  Berätta om hur du ser på treenighetsläran – Gud, Jesus och den heliga anden.  

11. Vad har sången för betydelse i er gudstjänst?  

12. Har ni någon plats i er gudstjänstordning att lägga in något eget valfritt ämne 

att prata om? 

13. Anser du att ni anpassar er gudstjänst utifrån församlingen? (Varför/varför 

inte?)  

14. Har antalet besökare på gudstjänsterna förändrats under de senaste åren?  

a. Vid JA  på vilket sätt? 

15. Anpassar ni gudstjänsten utifrån barn och ungdomar? (På vilket sätt?) 
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Dop: 

16. Anser du att dop av barn har förändrats något under senare år? 

17. Anpassar ni dop efter familjens önskemål?  

a. Vid JA  vilka brukar vara de vanligaste önskemålen?   

18. Får människor gifta sig i kyrkan om de inte är döpta? 

19. Kan man döpa sig som vuxen för att kunna gifta sig i kyrkan? 

Konfirmation:  

20. Vad är det viktigaste som ni vill förmedla till konfirmanderna?  

21. Varför tror du att ungdomar vill konfirmera sig idag? 

22. Vad gör ni för att få fler ungdomar engagerade i Svenska kyrkan? 

23. Anser du att konfirmationen har samma betydelse idag som förr? (Utveckla)  

24. Hur viktig är den yngre generationen för er?  

25. På vilket sätt anser du att ungdomar kan bidra till församlingen?  

Vigsel:  

26. Upplever ni att antalet giftermål i kyrkan har förändrats? (Mer/mindre)  

27. Varför tror du människor väljer att gifta sig i kyrkan? 

28. Anpassar ni vigslar efter brudparets önskemål?   

a. Vid JA  vilka brukar vara de vanligaste önskemålen?    

Begravning: 

29. Upplever du att begravningsceremonier har förändrats under de senaste 

decennierna?  

30. Hur är fördelningen mellan jordfästning och kremering? 

a. Varför tror du det är så?  

31. Kan ni vid undantag (nödfall) begrava exempelvis en muslim om det är så att 

en muslimsk familj vänder sig till er för hjälp? 

Avslutande fråga: 

32. Anser du att din utbildning har förberett dig i ditt arbete för den tid som är 

idag?  

Fråga om informanten vill tillägga något innan avslut av intervjun.  
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Pingstkyrkan:  

Uppvärmningsfrågor/gemensamma frågor: 

1. När är du född?  

2. Hur länge har du arbetat inom pingstkyrkan?  

3. Berätta gärna om dina olika arbetsuppgifter inom kyrkan?  

4. Vad betyder din tro för dig?  

5. Vad tänker du på när du hör sekularisering? 

 

6. Sedan splittringen mellan staten och kyrkan år 2000, anser du att den 

händelsen har påverkat ditt arbete som pastor/diakon/ungdomsledare?  

a. På vilket sätt/utveckla?   

7. Berätta hur ni bemöter människor som kommer från andra kulturer och 

religioner till er kyrka.  

8. Utför ni samarbete i någon form med andra institutioner?  

a. Vid JA Vad för samarbete/med vilka institutioner? 

Gudstjänst: 

9. Vad har Jesus för betydelse inom er kyrka?  

10.  Anser ni att Gud och Jesus är två olika personer? (Eller treenighetsläran)?  

11. Vad har sången för betydelse i er gudstjänst?  

12. Har ni någon plats i er gudstjänstordning att lägga in något eget valfritt ämne 

att prata om? 

13. Anser du att ni anpassar er gudstjänst utifrån församlingen? (Varför/varför 

inte?)  

14. Har antalet besökare på gudstjänsterna förändrats de senaste åren?  

a. Vid JA  på vilket sätt? 

15. Anpassar ni gudstjänsten utifrån barn och ungdomar? (På vilket sätt?) 

Dop: 

16. Varför har ni troendedop (baptismdop) inom Pingstkyrkan? 

17. Kan man vara medlem utan att ha genomgått ett troendedop?  

18. Berätta om det har skett någon förändring på senare år angående dopet.  
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Ungdomar:  

19. Svenska kyrkan har konfirmation. Har ni något som heter konfirmation i er 

verksamhet? 

a. Vid JA  hur ser er konfirmation ut? 

20. Vad gör ni för att få ungdomar engagerade och delta i er verksamhet?  

21. Hur viktig är den yngre generationen för er?  

22. På vilket sätt anser du att ungdomar kan bidra till församlingen?  

Vigsel:  

23. Upplever ni att antalet giftermål i kyrkan har förändrats? (Mer/mindre)  

a. Vid mindre: Varför tror ni det är så? 

24. Varför tror du människor väljer att gifta sig i kyrkan?  

25. Anpassar ni vigslar efter brudparets önskemål?   

a. Vid JA  vilka brukar vara de vanligaste önskemålen?   

Begravning: 

26. Berätta gärna vad det är för samling ni har efter begravningen i kyrkan? 

27. Hur är fördelningen mellan jordfästning och kremering? 

a. Varför tror du det är så?  

28. Finns det specifika rutiner ni följer under begravningen? 

29. Anpassar ni begravningen efter familjens önskemål?   

30. Får vem som helst tala på begravningen? (pastorn eller också 

familjemedlemmar) 

Avslutande fråga: 

31. Anser du att din utbildning har förberett dig i ditt arbete för den tid som är 

idag? 

Fråga om informanten vill tillägga något innan avslut av intervjun.  
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Bilaga 2: Observationsguide 

Syfte/frågeställningar: 

Observera religiös praktik under en gudstjänst i Pingstkyrkan och Svenska kyrkan, 

hur de anpassar den religiösa praktiken till dagens sekulariserade samhälle.   

 Hur ser Svenska kyrkans/Pingstkyrkans gudstjänst ut? 

 Hur skiljer sig gudstjänsterna åt?  

 Hur ser interatktionen ut mellan församlingsledare och församling?  

 

Tänk på: 

 Forskningseffekten – Fundera över din roll konstant, utvärdera dig själv! 

 Din egen subjektiva åsikt om saker, var försiktig med att döma och stämpla. 

 Använd kropp och alla sinnen – syn, hörsel, lukt och smak. 

 Fundera på om det är en udda eller regelbunden händelse du skådar. 

 Vid kyrkkaffet – lägg märke och notera informella samtal. 

 

Vad ska observeras? 

 Platsen (den fysiska miljön, arkitektur, deltagarnas fördelning i rummet). 

 Föremål (vilka, hur används, symbolik, funktion). 

 Människor (vem, klädsel, hur länge, konstellationer, kroppshållning, klädsel, 

ansiktsuttryck). 

 Samtal (vad sägs, tystnad, jargong, gester – all kommunikation). 

 Aktiviteter (vad görs, handlingar). 

 Sinnesintryck (ljud, ljus, lukter). 

 

Kom ihåg:  

 Den roll man får i fält bestämmer vad man ”ser”/får tillgång till. Det finns 

ingen ”ren” blick eller ”ursprunglig” situation. 

 Kom ihåg att det finns olika positioner i ett fält (auktoriteter – lekfolk, män - 

kvinnor, unga - gamla osv.) – Sprid uppmärksamheten. Tänk över sin 

uppmärksamhet och vilka positioner det finns i fältet.  
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 Självreflektionen är viktigt, det påverkar vad vi har för maktposition i 

vardagen. 

 

Fältnoterna:  

 Ha en sida där du antecknar Empiri – alltså vad du observerar (minnesord, 

nyckelord, skisser). 

 Notera också Metodologin – alltså vad/vem du observerar och samlar empiri 

om för tillfället (ex kyrkkaffet eller prästen). 

 Notera dina egna känslor, tankar och reaktioner (märk att de är dina). 


