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Abstract 
This qualitative research study aims to investigate how eight members of the 

Society of Friends (also known as Quakers) experience a divine presence in their 

Meeting for Worship. The purpose is also to find out how their identity as Quakers has 

been created, and to see how they look at their Meeting of Worship when it comes to 

ritual as a concept.  

The method used in this study is individual, semi-structured interviews and 

observations of Meeting of Worship. The results show a relatively homogeneous group 

of individuals from a secular upbringing who as adults sought out a community where 

silence is appreciated and used to achieve an experience of a divine presence. Berger 

and Luckmann's theories of socialization have been applied to the results and the 

discussion reveals how the secondary socialization has been essential in the process of 

forming the individual into being a Quaker. There is however one exception, in the form 

of one participant who grew up in the Society of Friends. Catherine Bell’s ritual theory, 

that no ritual can be defined without its context, can be applied to the Quaker’s view of 

a ritual. The view Bell has on rituals can be used to understand the views shared by the 

participants in the study. 
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1 Inledning 
 

Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest sekulariserade länder. Enligt 

World Value Survey (1995-) har det visat sig att individualism går före religiositet i 

Sverige. Detta behöver inte betraktas som egoism, utan snarare att respekt för individer 

och deras integritet är en av de viktigaste moraliska grundsatserna (World Values 

Survey 1995-). Mot den bakgrunden är det spännande att undersöka sökandet efter en 

livsåskådning som passar den enskilda individen och hur dennes upplevelse av en högre 

existens kan te sig. 

 Vännernas samfund, eller Kväkarna som de också kallas, är ett litet, anonymt 

och relativt okänt kristet samfund. Deras historia är lång och spännande och deras 

hierarkilösa livsåskådning och sätt att använda sig av tystnad som praxis är ovanlig. De 

betraktas också som liberala och håller jämlikhet högt. I skenet av World Value Surveys 

resultat är det intressant att undersöka hur de som söker sig till kväkarna ser på sig 

själva, sin tro och samfundets livssyn. Jag ville således veta mer om kväkarnas 

upplevelse av en högre existens och även genom ett religionsvetenskapligt synsätt 

undersöka vad som gör kväkare och deras sätt att utöva sin tro intressant. Fokus ligger 

på kväkarnas nyttjande av tystnaden som en grund i sin livsåskådning. 

Titeln på uppsatsen är ett citat från ett av mina möten med en kväkare som ägde 

rum i början av mitt arbete. Då jag la fram förslaget att intervjua kväkare för att få en 

vidare förståelse för deras tro och handlingar mottogs detta med nyfikenhet och iver att 

vara till hjälp. Det positiva bemötandet som citatet speglar varade under hela min tid 

som besökare hos Vännerna. 
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2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min undersökning är att studera kväkares religiösa identitet, deras 

upplevelse av tystnaden samt hur deras upplevelse av en högre existens i denna tysta 

andakt beskrivs. Jag undersöker även hur begreppet ritual används av informanterna. 

Arbetet bygger således på följande frågeställningar: 

• Hur beskriver de intervjuade kväkarna att deras religiösa identitet uppstått? 

• Hur upplever de intervjuade kväkarna tystnaden och hur förhåller de sig till den? 

• Hur beskriver de intervjuade kväkarna sitt samfund när det kommer till ritualer? 
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3 Begrepp 
Att använda ett enda begrepp när man talar om upplevelsen av en högre existens 

är problematiskt. Jag har valt att använda informanternas egna epitet på en högre 

existens som exempelvis ljuset, och där detta inte är möjligt används just högre existens 

eller Gud. Ett sådant förfaringssätt rekommenderar sociologen Howard Becker när man 

handskas med komplexa begrepp (Becker 2008). Då uppsatsens innehåll kretsar kring 

dessa begrepp bör det tilläggas att varandet av en högre existens är något som inte 

kommer att diskuteras. Uppsatsens resultat och analys kommer endast att behandla 

informanternas beskrivningar av det som de själva upplever och behandlar, alltså inte på 

något sätt varandet eller ickevarandet av denna högre existens. 

Kväkare och Vänner används med samma betydelse och refererar till 

medlemmar av Vännernas samfund.  

Vänners vänner är den term kväkare använder om de individer som av olika 

anledningar valt att inte bli medlemmar men som ändå är aktiva inom samfundet. 

Den person som varit min kontakt inom kväkarna har jag valt att referera till 

som min gatekeeper. Den svenska formen av detta begrepp är nyckelperson (Repstad 

2007:61), eller portvakt.  

Möten har två olika betydelser, dels den vanliga när folk träffas för samtal eller 

andakt. Men även kväkargrupper kallas för möten där Stockholmsmötet är det möte som 

ligger till grund för denna uppsats. 

Andaktsvärdar är oftast två till antalet och är de personer som på förhand är 

utsedda att hålla i samtalet eller andakten. De välkomnar bland annat nya besökare och 

förklarar kort hur det hela brukar gå till. De håller även reda på tiden och kan när det 

gäller samtal ur andakt (se nedan) vara de som presenterar ämnet. 

Kväkarnas andakter kan se olika ut inom rörelsen. De former som beskrivs i den 

här uppsatsen hör till den liberala traditionen som Stockholmsmötet tillhör. Andakterna 

är 30 minuter eller en timme långa och är till största delen tysta sammankomster. Tal 

välkomnas men ingen predikan eller meningsutbyte förekommer. 

Samtal ur andakt är ett möte där deltagarna samlas i tystnad under ett bestämt 

tema. Här är det mer förväntat att deltagarna ska tala men det är fortfarande frivilligt. 

Även detta möte präglas, som alla kväkarmöten, av tystnad. 
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4 Bakgrund  
Att ge en bakgrund av kväkarna är inte den lättaste av uppgifter då de, som så 

många andra religiösa rörelser, är en stor och heterogen grupp. Nedan ges ett axplock av 

deras historia och de för föreliggande uppsats syfte mest betydande aspekterna av deras 

religiositet. Detta för att ge en bild av vad det innebär att vara kväkare och för att 

presentera en överblick av de aspekter i kväkarnas livsåskådning som senare tas upp i 

resultatet. 

 

4.1 Kväkarrörelsens utveckling 
Man brukar tala om George Fox (1624-91) som grundare av Vännernas 

samfund. Även om detta är ett riktigt påstående bör det emellertid tilläggas att det fanns 

tendenser i Storbritannien under 1600-talet som banade väg för rörelsen (Jones 1927:I). 

Bland dessa kan nämnas utbrytargrupper som Kärlekens familj och kollegianterna, även 

kallade Sökarna (Jones 1927:23, 25). De flesta var människor från de lägre 

samhällsklasserna som var besvikna på den anglikanska kyrkan och som inte hittade sin 

tro i den (Jones 1927:22). Även George Fox hade svårt att acceptera den anglikanska 

kyrkan och dess präster. (Dandelion 2008:4) 

Rufus M Jones, teolog och historiker, beskriver i Kväkarnas tro och 

livsåskådning hur Fox fick uppenbarelser som med tiden fick honom att vända kyrkan 

ryggen. Fox hävdade den inre ledningen mer än den yttre och beskriver upplevelsen av 

Gud i varje människa vara som ”ett nytt organ” (Jones 1927:29).  Fox ogillade all form 

av kultur. För honom var erfarenhet och förståelse av Gud den största upplevelsen och 

han ansåg att musik och konst och till och med gudstjänstpsalmer får människor att 

lyssna till ord vars innebörd man själv inte har erfarit (Jones 1927:29). Det är på dessa 

grunder han även förkastade prästernas predikningar då han ansåg att de talade ”utan 

andlig erfarenhet” (Jones 1927:26). Fox började med det som kom att bli ett av 

kväkarnas kännetecken, användandet av thou och thee och vägrandet att lyfta på hatten. 

Han ville genom sättet att titulera och behandla alla på samma sätt visa att alla är lika 

inför Gud. Fox uttryckte även en motvilja mot att använda de vanliga namnen på dagar 

och månader då dessa ansågs hedniska. I och med hans kritik mot kyrkan, dess teologi 

och organisation fick han många motståndare. Han satt fängslad i sammanlagt sex år av 

sitt liv, bland annat för hädelse och vägran att avlägga trohetsed (Dandelion 2008).  

Det finns flera kväkare som har haft stort inflytande med sina texter. Robert 

Barclay (1648-1690) anses vara en av sin samtids mest betydelsefulla kväkare (Eeg-
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Olofsson 1954; Hollsing 2012). Det finns emellertid flera värda att nämna som under 

1600-talet spred rörelsen. James Nayler (1616-1660) ansågs av många vara rörelsens 

grundare, vid sidan av Fox, vars fru Margaret Fell (1614-1702) ledde rörelsen 

tillsammans med sin man och även fängslades för sina åsikter. William Penn (1644-

1718) skapade en fristad för kväkare i det område som kom att kallas Pennsylvania 

(Hollsing 2009). 

Rufus M Jones (1863-1948) var teolog och historiker och anses av många vara 

en av de mest framstående teologerna inom kväkarsamfundet. Han står i vissa fall som 

motpol till Fox och speglar ett mer modernt sätt att se på kväkarna, och kritiserade de 

tidiga idéer Fox hade. Tilltalet som startade med Fox och de klädkoder som utvecklades 

under 1700-talet och 1800-talet hade som syfte att visa på enkelhet och jämlikhet men 

fick en annan betydelse under en senare period i kväkarnas historia. Under amerikanska 

inbördeskriget var tilltalet tillsammans med klädkoderna ett sätt att visa gemenskap och 

kännetecken för rörelsen som då arbetade för slavarnas frigörelse (Dandelion 

2008:12ff). Men tilltalet och klädkoderna visade snarare på att kväkarna var ”ett särskilt 

folk”, en tanke som alltså går helt emot kväkarnas livsåskådning att alla är lika inför 

Gud (Jones 1927:75, 78). Jones konstruerade fyra huvudtankar för att förnya kväkarnas 

livsåskådning:  
• that experience, not scripture, should be primary; 

• that faith should be relevant to the age; 

• that Friends needed to be open to new ideas; 

• that in each age, Friends would know more about the nature and will of God, a 

doctrine called ’progressivism’, and that, as such, revelation has a chronological 

authority.  

(Dandelion 2008:65) 

 

Idag finns det grovt sett två olika inriktningar inom rörelsen. Dessa kan nämnas 

vid termer som antingen programmed och unprogrammed (Dandelion 2007), vars 

svenska översättning är programmerade och oprogrammerade (Hollsing 2009) eller 

pastoral och nonpastoral (Eeg-Olofsson 1954). Uppdelningen görs efter huruvida en 

andakt har en ledning och ordning och tillkommande pastor (programmerade) eller inte 

(oprogrammerade). De svenska kväkarmötena följer den oprogrammerade inriktningen. 
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4.2 Att vara kväkare 
Pink Dandelion är professor vid Woodbrooke Quaker Studies Centre och vid 

University of Birmingham. Dandelion har skrivit ett flertal böcker om och för kväkare 

och presenterar i en av dessa fyra teologiska idéer som ligger till grund för kväkarnas 

livsåskådning:  
• Idén att Gud finns inom människan och därför har kväkarna utformat en andakt 

som gör det möjligt att uppleva denna existens;  

• Beslutsmetoden;  

• Allas lika värde och idén om ”The priesthood of all believers”;  

• Att föredra fred och pacifism framför krig  

(Dandelion 2008:2, min översättning).  

 

Den tysta andakten är således en möjlighet för kväkare att uppleva en högre 

existens. Inom kväkardomen tas alla beslut inom gruppen. Det är gruppen, och den 

alltid närvarande högre existensen som tillsammans beslutar i olika frågor. Detta görs i 

tysta andakter där medlemmar kommer till tals. Beslut som tas är enhälliga och kommer 

gruppen inte fram till en enighet kommer ytterligare möten att hållas i frågan (Hollsing 

2009: 24). Kväkare har inga präster men det handlar snarare om att alla är präster, än att 

ingen är det. På detta sätt råder jämlikhet inom samfundet (Hollsing 2009:65). 

Fredstanken är stark genom hela rörelsen och har så varit genom dess historia.  

 
Kväkarnas fredsbegrepp innebär att de arbetar aktivt för fred, inte bara vägrar delta i 

krig. Att säga att de är pacifister ger ett alltför passivt intryck. Snarare kan man säga 

att de vill arbeta för och med ickevåld, ett begrepp som trots sin negativa 

formulering innebär att man söker nå sina mål med aktiva men inte våldsamma 

metoder, i Gandhis och Martin Luther Kings anda. (Hollsing 2009:20) 

 

Kväkarna använder sig inte av yttre sakrament eftersom dessa inte anses vara 

nödvändiga. De ogillar dock inte symboler i sig, däremot vänder de sig ifrån magin som 

de anser att sakramenten innebär och tanken att det finns människor som har en del av 

den magin, som inte andra har, till exempel präster (Jones 1927:IV). Dagens kväkare 

använder inte heller någon helig text i den bemärkelsen som protestanter och katoliker 

samlas runt bibelord vid andakter.  

För de tidiga kväkarna var Bibeln en inspirationskälla och större vikt lades vid 

den än vad som görs hos kväkare idag. Det var i denna de fann hur Gud skulle komma 

till alla människor och grund för deras sätt att se på andakt och leverne (Dandelion 

2008:9). Idag ser kväkare på Bibeln på ett annat sätt. Ett exempel på detta enligt 
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Dandelion är att den vers i första Korintierbrevet (”Var gång ni äter det brödet och 

dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer” 1 Kor 11:26) 

som läses vid nattvarden inte längre gäller. Versen talar om för de kristna att dela bröd 

och vin i väntan på Kristus återkomst. Kväkarna anser att Kristus redan är uppstånden, 

det vill säga att varje människa bör uppleva Kristus uppståndelse inom sig. Därför 

abrogeras dessa verser av ett stycke i Uppenbarelseboken (3:20) där det berättas om 

Kristus som återuppstått och sitter till bords med människorna (Dandelion 2008:9).  

Det är emellertid problematiskt att generalisera ett helt samfunds livsåskådning. 

Kväkare, som andra troende, har olika syn på Bibeln och dess betydelse. Julia Ryberg, 

som är samfundspedagog hos kväkarna i Sverige, påpekar: ”Det är dock viktigt att 

komma ihåg, att kväkarrörelsen har sin rot i den kristna traditionen och i den modell 

som Jesus utgör” (Ryberg 2014). 

Livet som kväkare ska levas enkelt. Det handlar främst om att det är en inre 

enkelhet som påbjuds och inte en avsaknad av yttre flärd. Det enkla syns i motståndet 

mot symboler och trosbekännelser (Jones 1927: 78). 

Kväkarna är kända för sin fredsvittnesbörd. Det innebär att de från början sa nej 

till att delta i krig. De valde även att inte dela någons glädje över att ha vunnit krig. 

Detta kom att utvecklas under 1800-talet till att omfatta arbete för fred. Kväkare började 

motarbeta krig där dessa startade och blev mycket involverade i olika hjälparbeten 

under och efter de olika krig som härjade i Europa och Amerika under 1800 och 1900-

talen. Bland annat kan nämnas krigshjälp i Finland, hjälpen i Europa under första 

världskriget och lönen som utbetalades till tyska fångars familjer för det arbete fångarna 

utförde under sin fångenskap i Frankrike efter första världskrigets slut (Jones 1927:VI). 

Både den humanitära ådran och ickevåldstanken hör samman med att livet ska vara i 

centrum. Den humanitära hjälptanken spåras tillbaka till vad Jesus sagt i 

Johannesevangeliet som anses vara det viktigaste evangeliet för kväkarna. Exempel på 

verser är Joh 13:14: ”Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är 

också ni skyldiga att tvätta varandras fötter” och Joh 13:34: ”Ett nytt bud ger jag er: att 

ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall ni också älska varandra”. 

Kväkarnas inåtvändhet står inte som en motsats till utåtvändheten, utan de använder sitt 

sökande och finnande inåt när ”de inriktar sig på arbete utåt” (Jones 1927:104f). 
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4.3 Vännernas samfund i Sverige 
Dagens svenska kväkarmöte grundades 1935 då de svenska kväkare som tidigare tillhört 

Londonmötet bildade ett eget samfund. Detta godkändes som ett självständigt kristet 

samfund av regeringen och medlemmarna fick därmed tillåtelse att träda ur Svenska 

kyrkan (Dahllöf & Hollsing 2002). Under denna tid föreslogs det att kväkarsamfundet 

skulle vara en del av den svenska statskyrkan, något som medlemmarna tydligt visade 

att de inte ville (Hollsing 2009). Emellertid är det möjligt med dubbelt medlemskap 

vilket flera medlemmar utnyttjar.  

Som med andra kväkarmöten är det inte möjligt att via familjeband med 

automatik bli kväkare, utan man måste aktivt söka sig till ett möte. En person som vill 

bli kväkare tilldelas två ”besökare” som redan är medlemmar i mötet och som genom 

samtal och vägledning tillsammans med personen kommer fram till om ett medlemskap 

är rätt för denne. Dessa besökare är även till för att den nye medlemmen ska få lära 

känna någon i samfundet. Det finns vissa förväntningar på nya medlemmar, så som att 

de ska ha läst om kväkarnas historia, livssyn och fredsarbete. Det är även en oskriven 

regel att man som medlem bidrar till samfundet med tid, arbete, och pengar, självfallet 

utifrån var och ens förmåga (Hollsing 2009).  

Stockholmsmötet är det största mötet i Sverige och Kväkargården finns i 

Kristinehovs Malmgård som ligger på Söder i Stockholm. Det är där som alla 

observationer och flertalet av intervjuerna ägde rum i februari och mars 2012.  

 

4.4 Tystnaden och det inre ljuset 
Vännernas möten skiljer sig på olika sätt i jämförelse med exempelvis 

katolicismen. I katolska kyrkor centreras uppmärksamheten oftast mot ett altare och en 

präst eller annan ledare för gudstjänst. Likaså i den lutherska kyrkan. När kväkare möts 

är det dock inget objekt eller en person som fokus centreras kring. Istället läggs fokus 

inåt, nämligen mot det innersta i individen. Det är således den inre upplevelsen av det 

gemensamma mötet som är det essentiella, inte tal, personer eller symboler (Brinton & 

Bacon 2002:73).  

Det gemensamma mötet i tystnad ses som en metod vilken genererar mötets 

betydelse. Det är i tystnaden som kväkaren förbereds inför att fatta beslut och tystnaden 

är även betydelsefull för beslutsfattarprocessen i sig. Kväkarna finner vägledning i 

tystnaden som på så sätt ger dem möjlighet att medverka när ett beslut ska tas; tystnaden 

strukturerar upp det som ska ske (Molina-Markham, 2014). Tystnaden ska inte betraktas 
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som en social isolering, istället ska den betraktas som en tystnad som kan påverka både 

tankar och beteenden hos de som deltar i andakten. Tystnaden ska inte heller betraktas 

som en total tystnad och mental frånvaro då den ibland bryts av tal och efterföljs av 

konversationer. De som talar kan bekräfta varandras tal i tystnaden och därmed finns 

inslag av kommunikation under tystnaden. En andakt av tystnad kan således innebära 

kommunikation, både i form av tal men även i form av gemensam tystnad (Fennell, 

2012).  

Författaren Leif Eeg-Olofsson skrev om Robert Barclays syn på det inre ljuset 

(Eeg-Olofsson 1954). Barclay ansåg att det inre ljuset kan ses som två olika entiteter. 

Det är inte endast en upplevelse av en högre existens utan representerar även 

frälsningen som getts människorna genom Jesus död (Eeg-Olofsson 1954:104f). 

Barclay motsatte sig även ritualer inom katolicismen och protestantismen eftersom 

dessa kom i vägen för det inre ljuset:   
The Inner Light gives the spiritual knowledge in a mystical sense, preferably 

independently of the meditation of the psychological powers, and thus the 

spiritualness of the knowledge is guaranteed. The more the ritual, the more the 

unspiritualness. (Eeg-Olofsson 1954: 186) 

 
1700- och 1800-talen nämns som den kvietistiska perioden, en tid då kväkarna 

skulle komma till möten helt utan förberedelse och vara som tomma kärl som fylls av 

Gud (Hollsing 2009; Dandelion 2008). Men detta bottnar än en gång i ett tankesätt där 

Gud och människan är åtskilda. Tanken bakom var god, hävdar Jones. Kväkarna 

bemödade sig om att hålla borta vad de skulle ha kallat ”människotal”, men gick enligt 

Jones som sagt till överdrift (Jones 1927:50f). 
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5 Tidigare forskning 
Det finns omfattande forskning om kväkare men de flesta studier som gjorts 

har inte fokuserat på den subjektiva upplevelsen hos kväkare, vilket denna uppsats 

syftar till att göra. Det är ont om forskning om de svenska kväkarna. Den forskning som 

finns har ett mer personrelaterat fokus som exempelvis avhandlingar om kända svenska 

kväkare som Emilia Fogelklou (Meijling Bäckman, 1997) och Elin Wägner (Wistrand 

2006). Däremot finns det en uppsjö av artiklar och avhandlingar när det gäller kväkare 

på andra ställen i världen. Vid kväkarnas egna universitet och lärosäten forskas det en 

hel del och genom Vännernas nätverk sprids denna runt till övriga delar av världen. 

Bland dessa är värt att nämna Searl (2005), Dandelion (1996) och Birkel (2004).  

Antropologen Sandra Bell och socialantropologen Peter Collins har i artikeln 

”Religious Silence: British Quakerism and British Buddhism Compared” jämfört 

brittiska kväkares tystnad med theravadabuddhisters meditativa dito (Bell & Collins, 

1998). På flera plan skiljer sig de två olika tystnaderna från varandra. Kväkarnas tystnad 

kan ses som ett sätt att ”skapa utrymme för Gud” (Bell & Collins 1998: 4, min 

översättning): ”Turning away from talk is simultaneously a turning towards the Light” 

(Bell & Collins 1998: 5). Tystnaden används även som ett sätt för kväkare att förenas i 

gemenskap mot det som de inte tror på. Detta har historiska skäl och härstammar från 

de tidiga kväkarnas kamp för att komma ifrån den hierarki som fanns inom kyrkan 

under 1600-talets andra hälft. Att samlas i tystnad är således en stor del av kväkares 

identitet. Theravadabuddhisters tystnad kan enligt Bell och Collins ses mer som en 

moralisk grund utifrån vilken deltagare mediterar för att uppnå en inre tystnad: ”The 

central religious technique in Theravada Buddhism is to sit still, silent and alert while 

attempting to quieten the clamour of the mind’s thoughts and preoccupations” (Bell & 

Collins 1998:9). Författarna förklarar att målet med meditationen är att få full insikt om 

verkligheten eftersom ”insight is a means of self-transformation, making the meditator 

receptive and sensitive to fellow human and other beings, and hence skilful […] in his 

dealings. Silence and stillness are therefore endowed with moral value” (Bell & Collins 

1998: 12). Deras resultat visar att båda religiösa inriktningar använder tystnaden som en 

form av kommunikation och diskuterar att tystnaden inte alltid kan sättas som motsats 

till tal, eller som avsaknad av tal. Tystnad kan även ses som en form av kommunikation 

där utövare i tystnaden skapar en plats för det spirituella som inte kan definieras i 

språket: ”Silence is used to stand for the nature of the spiritual goal which cannot be 

satisfactorily defined in language” (Bell & Collins 1998:18). 
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Stanford J. Searl Jr är filosofie doktor i engelska och har i sin studie The 

Meanings of Silence in Quaker Worship (2005) presenterat forskning om kväkare både 

från USA och England. Genom kvalitativ intervjumetod har han samlat in svar från 

närmare 50 kväkare om deras upplevelse av tystnaden. Deras svar ger en bild av vad 

som faktiskt sker under ett av kväkarnas möten, vad tystnaden betyder och på vilket sätt 

gruppen är betydande. Genom en systematisk insamling och ett tvärvetenskapligt 

perspektiv på kväkarnas religiösa utövande lyckas han visa en forskning som skiljer sig 

från tidigare studier av kväkare och det paradoxala förhållandet mellan tystnad och tal. 

Då han tillämpar ett narrativt förhållningssätt visar han upp en mer subjektiv bild av 

kväkares tystnad där det oftast är objektiva studier som dominerat forskningen. Searl 

har således gjort en av de första kvalitativa studierna om kväkare (Searl, 2005). Searl är 

kväkare och det gör att han, som han själv berättar, får en insyn som inte är tillgänglig 

för en utomstående. Emellertid kan hans kväkartillhörighet även få negativa effekter då 

han kan missa vissa företeelser för att de för honom är naturliga. Forskningseffekten 

kan ligga honom till last, både när det kommer till hans informanter och till hans egen 

bakgrund. Det kan vara problematiskt att som forskare undersöka sitt eget samfund 

eftersom man då riskerar att placera in de informanter som intervjuas i forskarens egna 

definitioner.  

Searl jämför sina informanters berättelser med olika teorier som speciellt 

inriktas på talets etnografi (ethnography of speaking). Searls forskning och 

frågeställning liknar den i föreliggande uppsats, då han undersöker vad kväkare 

egentligen ”gör” i andakten, tystnadens betydelse och gruppens inflytande.  

Kväkarna i Searls studie använde sig av traditionell kväkarvokabulär för att 

förklara vad som sker i en andakt. Ord som ”open”, ”centered”, ”gathered” och ”waiting 

upon the Spirit” används genomgående för att beskriva kväkarnas aktivitet under en 

andakt (Searl 2005:219). Den fysiskt delade tystnaden är viktig för utövandet. 

Emellertid uppstår det en ”paradox about words, as well as an interpenetration between 

silence and words” (Searl 2005:219). Den paradoxala relationen mellan tystnad och tal 

är något som Searls kväkare frekvent återkommer till och det finns flera exempel på hur 

de förklarar förhållandet dem emellan. ”Silence is not worship, but the vehicle for 

worship” (Searl 2005:66) Den synen på tystnad som framkommer ur Searls empiri är att 

tystnaden är ”a certain ’space, attention, and respect’ that make it more possible to 

discover meanings beneath the actual words themselves” (Searl 2005:69). Searl tar även 

upp problematiken i att försöka förstå tystnaden genom att samtala om den. Kväkarna i 
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Searls studie har, självfallet, via tal beskrivit sina upplevelser, samtidigt som kväkare 

genom historien har påpekat att ”words were not the point, the Spirit gives life” (Searl 

2005: 69). När det kommer till meningen med tystnaden sammanfattar Searl den med 

att ”to turn oneself over to the Spirit and allow God to speak” (Searl 2005:48).  

När det kommer till socialisation pekar Searl på Dandelions forskning som 

visar att för att bli kväkare ”one accepts a behavioral creed” (Searl 2005:56). Kväkare 

lever i en slags dubbelkultur med å ena sidan en religiös livsåskådning som visas i den 

tysta andakten, kväkarvokabulären och epistemologin. Å andra sidan lever de i den 

intellektuella och vetenskapliga världsbilden där Jones regler reglerar omvärlden. Detta 

samtidigt som deras tysta kultur visar en klar andlig del (Searl 2005:56). Socialisationen 

som Searl, via Dandelion, tar upp är den som pågår när en individ har valt att bli 

kväkare: ”one learns through practice by being there, listening, absorbing the implicit 

rules of behaviour” (Searl 2005:56). I detta finns en direkt koppling till den vokabulär 

som kväkare använder sig av i sitt tal (Searl 2005:95). Searl hävdar att kväkare hela 

tiden lär sig, både i grupp och individuellt, att tänka, känna och prata som en kväkare. 

Detta är den levande process som fortgår genom kväkarnas liv (Searl 2005:96).  

När det kommer till själva andakten och mötet med andra säger Searls kväkare 

”other people matter and the act of being together can take on aspects of communal 

prayer” (Searl 2005:97). Med andra ord:  
You can sit and worship at home but the Meeting should be a corporate worship. I 

am more aware of the corporate of other people and so I think I’m feeling part of the 

whole, more than if I just go in and sit like this, then I’m just aware of the Meeting 

and then there’s the silence is deeper to me than if I’m just sitting, alone, 

worshipping. (Searl 2005:11).  

Tystnaden och talet arbetar tillsammans enligt Searl:  
In Quaker practice, words and silence share a symbiotic relationship. The worship 

silence of Quaker Meetings implies an occasion for words; however, these words 

should take on meanings associated with the sacred as if words became annealed in 

the silence. In theory, whatever words or expressions come out, they should 

originate from a connection with the Spirit or the Divine. Hence, under the influence 

of silence, bound up with an entrance into some sacred space and time, the idea is to 

allow the words to come from a different place, for a clarified voice to emerge. 

While the words will be those of the individual worshippers, the hope and prayer 

remains: words flow out of an inward silence associated with the presense of God. 

(Searl 2005:43) 

Searl påpekar att meningen med tystnaden är att uppleva Gud utan de mellanhänder som 

ord eller bilder kan utgöra (Searl 2005:44).  
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Peter Collins har i artikeln ”Thirteen ways of looking at a ritual” (Collins, 

2010) diskuterat vikten av att studera ritualer på rätt sätt genom att använda kväkarna 

som exempel. I sin text argumenterar han, i likhet med Searl, för forskning med mer 

fokus på ritualer för ett bredare resultat av religiositeten. Collins menar att forskning där 

de centrala personerna (kväkarna i detta fall) inte får ge uttryck för sina religiösa 

praktiker riskerar att ge en fattig och förenklad bild av en ritual såsom tystnaden. Dessa 

religiösa praktiker måste enligt Collins kontextualiseras med hjälp av dem som faktiskt 

utövar religionen för att öppna upp möjligheten av en bättre förståelse kring exempelvis 

kväkarna. Han poängterar särskilt att för att tolka ritualer måste man förstå utövarnas 

egen tolkning av ritualer (Collins, 2010). 

Ovanstående forskningsöversikt uppvisar, bortsett från Searl, en viss brist på 

kvalitativ forskning om kväkares egna upplevelser och religiösa attityder. Den svenska 

forskningsfåran är än mer bristfällig och där blir min undersökning ett bidrag till den 

kvalitativa forskningen om kväkare och dessutom ett unikt svenskt perspektiv. 
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6 Metod 
I detta kapitel beskrivs den metod som använts i föreliggande studie. En 

genomtänkt och grundlig diskussion utifrån metoden är väsentlig för arbetets kvalitet. I 

detta kapitel presenteras således en sådan, där metodens styrkor diskuteras. Även de 

risker som uppkommer i kvalitativa studier kommer att dryftas. Vidare presenteras 

urvalet och genomförandet av studien. Slutligen diskuteras etiska överväganden, 

metodkritik samt material. 

6.1 Kvalitativa intervjuer 
Jag har valt att främst basera min uppsats på empiri från kvalitativa intervjuer 

med åtta medlemmar av Vännernas samfund i Sverige. Insamling av empiri med hjälp 

av intervjuer valdes eftersom frågor om tro ofta är känsliga och bör behandlas varsamt. 

Då det är själva upplevelsen av tystnaden jag ville veta mer om skulle inte ett förtryckt 

frågeformulär passa i denna studie. Tystnaden är subjektiv och då är intervjuer att 

föredra som undersökningsmetod. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att ”generellt är 

fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala 

fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem” (Kvale & Brinkmann 2009:42). I samtal med respondenter om deras upplevelse 

av en högre existens är en fenomenologisk utgångspunkt av betydelse då det är själva 

upplevelsen av denna som undersöks och inte huruvida en högre existens existerar. 

Också Fägerborg (2011) framhåller intervjun vid kvalitativa intervjuer eftersom den 

”görs i ett bestämt syfte, nämligen att intervjuare söker den andra personens kunskaper, 

synpunkter, tankar, upplevelser av något” (Fägerborg 2011:88). Då frågorna i 

föreliggande studie tenderar att vara av känslig karaktär var enskilda intervjuer det mest 

adekvata sättet att samla information. Detta rekommenderar både Bryman (2011) och 

Kvale och Brinkmann (2009). 

Inför intervjuerna framarbetades en intervjuguide som även granskades av 

handledare. Denna innehåller nyckelord och teman och är halvstrukturerad. Valet av en 

halvstrukturerad intervju gjordes då jag ville undvika att styra informanterna för mycket 

och istället skapa en mer flytande dialog. En halvstrukturerad intervju med tematiskt 

indelad intervjuguide är till hjälp för intervjuare och respondent när det kommer till att 

föra en dialog vid intervjutillfället. Lantz (2013) beskriver att den halvstrukturerade 

intervjun ”anger begrepp och frågor utformas för att undersöka relationer mellan dessa” 

(Lantz 2013:80). Intervjuguiden kunde även revideras och anpassas efter mina 

informanter vid behov och gav ett större utrymme för egen reflektion. Bryman (2011) 
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använder termen semistrukturerad intervju och beskriver ett samtal som i stort sett följer 

en intervjuguide som ger respondenten frihet att själv utforma sina svar samtidigt som 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor utanför nämnda guide (Bryman 

2011:415). Att ha en öppen dialog på det sättet gjorde att jag även kunde lyssna efter 

yttringar utanför intervjuguiden men som ändå kunde vara av vikt. Detta diskuterar 

Bryman bör vara fallet i kvalitativa undersökningar (2011): ”Kvalitativa intervjuer 

[tenderar] att vara flexibla och följsamma efter den riktning som intervjupersonernas 

svar går i, och undersökningens fokus kan också anpassas efter de viktiga frågor som 

dyker upp under intervjuerna” (Bryman 2011:413).   

För att kontrollera intervjuguidens upplägg genomfördes en försöksintervju. 

Med hjälp av denna kunde guiden anpassas och struktureras för att på bästa sätt vara till 

hjälp under samtalen med respondenterna. Repstad (2007) påtalar vikten av 

pilotintervjuer och även behovet av att anpassa intervjuguiden vid de olika intervjuerna. 

(Repstad 2007:86f) Detta gjordes genom att ha de olika temana i åtanke, låta 

respondenterna tala fritt för att sedan kontrollera att följdfrågorna hade besvarats.  

Jag valde att spela in samtliga intervjuer för att bättre fokusera på respondenten 

och för att få möjlighet att återgå till min rådata om så behövdes. Att ha händerna fria 

gav mig även möjlighet att göra kortare noteringar av ansiktsuttryck och dylikt. Vid 

inspelningen av intervjuerna användes Voice Recorder HD, ett program som installeras 

på en mobiltelefon. Repstad rekommenderar att man spelar in intervjun för att få 

möjlighet att notera eventuell icke verbal kommunikation (Repstad 2007:93). Inspelning 

och fältnoter kan således komplettera varandra. Under en intervju kan tidpunkt 

antecknas om något händer och på så sätt kopplas ett citat till en gest eller ett 

ansiktsuttryck. Detta gör att analysen av informantens berättelse fördjupas. Fägerborg 

(2011) påtalar vikten av inspelade intervjuer eftersom dessa ger mer information och 

tillåter samtalet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad att flyta lättare 

(Fägerborg 2011:105). Vid intervjuerna var jag tydlig med vad min intention med 

undersökningen var men höll den något svävande. Detta dels för att inte influera 

informanterna för mycket, dels för att möjliggöra en ändring av studiens inriktning. 

Becker menar att det är av största vikt att hålla sig vaksam inför nya kvalitativa 

fenomen (Becker 2008).  

Vid intervjuerna fanns det även tid att dela upp informationen om uppsatsen 

före och efter själva intervjun. Vid starten valde jag att tala lite kort om vad jag hade för 

syfte och efter en timmes samtal, om viljan fanns, kunde vi diskutera lite närmare vilka 
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förväntningar som fanns på resultatet. Genom detta försökte jag skapa en miljö som mer 

liknade ett normalt samtal för mig och personen jag intervjuade. Detta gjorde också att 

vi båda kunde känna oss nöjda och ”färdiga” med samtalet. Patel och Davidsson (2003) 

påpekar att ”[i] en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare 

i ett samtal” (Patel & Davidsson 2003:78). Även Kvale och Brinkmann (2009) talar om 

hur man på bästa sätt får intervjun att flyta på. Författarna diskuterar hur det är att 

föredra att först berätta kort om syftet med intervjun för att efteråt gå djupare in på 

syftet. Det rekommenderas även att avsluta med att fråga om informanten har något att 

tillägga. Genom detta får denne möjlighet att fylla i luckor som intervjuaren inte visste 

fanns och här ges även möjlighet att om igen gå igenom de viktigaste temana under 

samtalet (Kvale & Brinkmann 2009:144f). Således gavs respondenterna möjlighet att 

avsluta samtalet med ytterligare funderingar om de olika temana eller annan information 

som de ansåg vara relevant för samtalet (se bilaga 1).  

Transkribering gjordes när alla intervjuer var genomförda. Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar svårigheterna med att översätta det muntliga samtalet till en 

skriven text och för att så långt som möjligt återge intervjun korrekt finns pauser, 

leenden, skratt och gester noterade i transkriptionen. I denna studies citat från 

intervjuerna används … för att markera att informanten tagit tid att formulera sig. […] 

används då samtalet tagit en liten avstickare eller då information som kan röja 

informantens identitet tagits bort. Kursivering används för att visa att informanten har 

betonat ett visst ord. Talspråk som exempelvis dom och nåt skrevs ut i transkriberingen 

för att läsaren ska få en så korrekt bild av samtalet som möjligt, och finns därför även i 

citaten. Vissa citat är inte namngivna, detta för att säkerhetsställa informanternas 

anonymitet (Kvale & Brinkmann 2009). 

6.2 Observationer 
Som nämnts har jag deltagit i en andakt vid ett tidigare tillfälle. Detta bidrar till 

att miljön var bekant för mig som observatör. Repstad (2007) skriver i Närhet och 

distans: ”Dessutom kan det vara en fördel om förhandskunskaper om miljön gör att man 

på ett bättre sätt kan förstå vad som sker och att man kan undvika att dra felaktiga 

slutsatser” (Repstad 2007:40–41). Då tillvägagångssättet vid en kväkarandakt redan var 

bekant kunde all fokus således läggas på observationen. Det jag ville observera var 

människorna som medverkade i andakten och deras beteende under denna. För den här 

typen av fältobservation framhåller Eliasson (2013) deltagande observation som 

optimal. Denna form av observation är vanlig och en deltagande observatör förhåller sig 
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passiv eftersom dennes roll är just att observera. ”Den deltagande observatören har 

ingen naturlig funktion i den miljö hon eller han observerar, men kan dock agera i den 

omgivning hon eller han befinner sig i för att få fram uppgifter som kan förklara de 

gjorda iakttagelserna” (Eliasson 2013:23). 

En icke deltagande observation eller att inta en roll som en renodlad observatör 

(Eliasson 2013:23) hade inte varit möjlig att genomföra då kväkarna inte skulle vara 

bekväma med annan aktivitet i rummet än just andakten. Att sitta vid sidan om och 

enbart observera var således inte ett alternativ. Det var av samma orsak heller inte läge 

att fotografera eller filma, något som Kaijser och Öhlander föreslår som ytterligare ett 

dokumentationssätt (2011:133). Det var aldrig tal om en dold observation (Repstad 

2007:41) då de etiska förhållningssätten som jag hade att förhålla mig till ser kritiskt på 

den formen av observation. 

Sammanlagt gjordes fem observationer under februari och mars år 2012 på 

Kväkargården i Stockholm, en söndagsandakt på 60 minuter, två torsdagsandakter som 

var 30 minuter långa och två samtal ur andakt, även dessa 30 minuter långa. Denna 

uppsats kommer emellertid endast att detaljerat återge de två 30 minuter långa 

andakterna. Innan dessa hade jag deltagit i samtal ur andakt som äger rum i anslutning 

till de korta andakterna. Inga anteckningar gjordes under själva andakterna utan 

fältnoter skrevs i direkt anslutning efteråt. Fältanteckningar mår gott av att utökas direkt 

efter intervjutillfället (Kaijser & Öhlander 2011; Repstad 2007). 

Alla deltagare blev informerade om min närvaro som observatör och fick även 

tillfälle att avböja att vara med i studien. I föreliggande studies resultatdel har jag dock 

valt att endast namnge dem som jag även intervjuat och som på så vis mer formellt har 

godkänt sitt deltagande i studien. 

6.3 Urval 
Under år 2009 hade jag vid ett flertal tillfällen kontakt med en av samfundets 

medlemmar som blev min gatekeeper. Kontakten gjordes initialt via kväkarnas hemsida, 

medlemmen arbetar för samfundet och har en tydlig position bland Vännerna.  

Eftersom samfundet är litet och det var önskvärt att intervjuerna kunde 

genomföras under en och samma helg beslutade jag mig för att ta hjälp av min 

gatekeeper vid sökningen efter informanter. Vi diskuterade hur jag skulle gå till väga 

och kom fram till att sökningen efter presumtiva respondenter skulle ske via e-post. De 

som kontaktades valdes i syfte att ge mig möjlighet att tala med kväkare med varierande 

bakgrund i rörelsen, ålder, kön, erfarenhet och teologisk bakgrund. Sju personer tog 
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efter detta kontakt med mig på samma sätt. En åttonde träffade jag vid ett av 

torsdagssamtalen och då bestämdes det att också denne skulle intervjuas. På detta sätt 

fick jag möjligheten att intervjua fyra kvinnor och fyra män i olika åldrar vilket gav stor 

spridning bland mina informanter.  Det enda kravet som ställdes från min sida var att de 

skulle vara medlemmar av Vännernas samfund.  

Mitt material består således huvudsakligen av de transkriptioner av såväl 

intervjuer som observationer jag utfört under insamlingen av empiri. Jag har även gjort 

utförliga fältanteckningar under spontana samtal som är en del av mitt material. 

6.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet anger fyra kriterier att förhålla sig till när det gäller forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Alla respondenter och deltagare vid observationerna blev 

informerade om studiens karaktär. Vid observationer godkändes det av alla närvarande 

att fältnoter skrevs. Alla andaktsdeltagare blev även informerade om att de om önskan 

fanns skulle uteslutas ur observationen. Deltagarna fick tillfälle både före och efter varje 

observation att, publikt eller enskilt, påtala om de inte ville inkluderas i studien. 

Sekretess togs upp både i brevet till presumtiva respondenter och vid intervjutillfället. 

Anonymiteten påtalades vid ett flertal tillfällen, före och efter varje observation och 

intervju. Alla informanter fick fiktiva namn och kännetecken som kan möjliggöra 

igenkänning har tagits bort från resultatet. Risken att bli igenkänd existerar emellertid 

eftersom det är ett litet samfund, och detta har också diskuterats med respondenterna. 

Efter transkribering fick var och en av respondenterna ta del av sin intervju och än en 

gång möjligheten att neka sitt deltagande.  

6.5 Genomförande 
Under våren 2012 besökte jag vid två tillfällen Kväkargården i Stockholm. 

Vännernas samfund hyr en av byggnaderna i Kristinehovs Malmgård på Söder i 

Stockholm. Där finns bibliotek, andaktsrum, ett litet kök, ett par mindre rum för möten 

och en lägenhet som tillhör husvärden. Det är även möjligt för tillresande Vänner att 

övernatta på Kväkargården. Första mötet med min gatekeeper ägde rum i ett av 

smårummen på övervåningen. Vi samtalade om samfundet i allmänhet och om hur jag 

skulle gå tillväga med insamlingen av informationen. Jag förde anteckningar under 

samtalet och har använt dessa som en del av underlaget för min studie. Efter detta första 

samtal observerades ett samtal ur andakt och därefter en av de andakter som presenteras 
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i resultatet. Under samtalet antecknade jag så diskret jag kunde hur vi satt, vad det 

talades om och hur jag upplevde detta samtal och tystnaden i det. Vid andakten deltog 

jag utan att anteckna, fältanteckningar skrevs istället ned direkt efteråt.  

Två veckor senare tillbringade jag flertalet dagar i Stockholm. Alla intervjuer 

kunde bokas in under dessa dagar. Om igen började jag med att observera ett samtal ur 

andakt för att sedan delta i den halvtimmeslånga andakten. Under kommande dagar 

genomfördes åtta intervjuer, sex av dessa i Kväkargården, en i respondentens hem och 

en på annan plats. Jag valde att träffa flera av informanterna vid minst ett tillfälle inför 

intervjuerna samt att inleda varje intervju med småprat för att öka chansen att skapa 

trygghet och förtroende. Dessa åtgärder framhåller Repstad som nödvändiga för att få 

bästa möjliga resultat av intervjusituationer (Repstad, 2007:96). Till min hjälp hade jag 

den tidigare nämnda inspelningsapplikationen på min mobiltelefon och intervjuguiden 

(se bilaga 1).  Intervjuerna påbörjades genom att de etiska reglerna upprepades för att 

skänka trygghet till respondenterna. Efter varje intervju utökades de noteringar jag gjort 

under samtalet för att senare under transkriberingen fogas samman med denna. På 

söndagen deltog jag i den en timme långa andakten kl. 11 och fikastunden som följer 

denna. Då fanns möjligheten att tala under mer informella former med deltagarna och 

jag kunde förklara för de som inte visste vad jag gjorde där. Jag fick också möjlighet att 

tala enskilt med individer som var på en kväkarandakt för första gången den dagen. 

Efter helgen i Stockholm transkriberades intervjuerna för att jag lättare skulle kunna 

notera likheter och skillnader respondenterna emellan. 

6.6 Kvalitativ analys av data 
Efter transkriberingen kunde jag med hjälp av mitt textmaterial påbörja 

grundlig genomläsning i sökandet efter mönster och motsättningar. Ur empirin växte då 

flera teman fram som kommer presenteras i nästkommande resultatkapitel. Detta 

förfarande menar Repstad skapar ett strukturellt och enklare sätt att öppna upp empirin 

för analys av textmaterialet (Repstad, 2007 s.127).  

 

6.7 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 
För att skänka undersökningen en hög trovärdighet krävs det god reliabilitet 

och validitet. Sannolikheten för att undersökningen ska upprepas och ge liknande 

resultat är vad som menas med reliabilitet. För att uppnå detta krävs av forskarna stor 

noggranhet med granskade källor och väl förberedda intervjuer. En riskfaktor för att 
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sänka reliabiliteten är, enligt Kvale och Brinkman, ledande frågor under intervjuerna 

(Kvale & Brinkman, 2009:263-264). Ledande frågor kan leda till att forskaren påverkar 

informanternas svar vilket är problematiskt för reliabiliteten. För att motverka detta 

arbetade jag i förväg fram en intervjuguide med teman och nyckelord som skulle mig på 

vägen utan att influera informanternas svar. Dessa val gjordes med inspiration av Patel 

och Davidsons resonemang angående reliabilitet. Jag såg även till att spela in samtliga 

intervjuer något som rekommenderas vid den här typen av studie (Patel & Davidson, 

2011:102).  

Att lyckas undersöka det som ska undersökas är vad som menas med validitet i 

en undersökning. Tillförlitlighet och skicklighet menar Kvale och Brinkman är två 

förutsättningar för att uppnå en god validitet. Det är även nödvändigt att ha en god insyn 

av området som ska studeras (Kvale & Brinkman, 2009 s.266). För att uppnå detta har 

jag tagit till mig tidigare och aktuell forskning kring undersökningsområdet för att skapa 

en bred grund att stå på.  

Det anses ofta problematiskt att generalisera resultatet av en kvalitativ 

undersökning menar Patel och Davidsson (2011:109). Eftersom jag inte har ett 

systematiskt urval kan min förmåga att generalisera resultatet kritiseras. Bertaux menar 

dock att en kvantitativ undersökning inte hade skänkt något av värde till en 

undersökning av detta slag (Bertaux 1981:37). Jag vill även påpeka att jag ämnar bidra 

till förståelsen av en viss upplevelse snarare än att generalisera och producera 

allmängällande resultat. Mitt resultat kan istället betraktas som överförbart på andra 

liknande kontexter och därmed öka förståelsen av en specifik kontext. Det är denna 

överförbaret till en annan kontext som jag vill betona med min undersökning, inte ett 

resultat som kan representera allmänheten i sig. Kvale och Brinkman menar just att 

kunskapen inte måste vara korrekt för gemene man (2009:281). Med dessa resonemang 

anser jag att mitt resultat med viss försiktighet kan överföras på andra liknande 

kontexter. 

 

6.8 Metoddiskussion 
Kulturskillnader kan alltid leda till konsekvenser för en studie av detta slag. 

Social bakgrund eller religiös tillhörighet kan påverka den kvalitativa intervjun enligt 

Patel och Davidson (2011:83). Detta är jag medveten om och försökte motarbeta genom 

att träffa respondenter innan intervjutillfällena i så stor utsträckning som möjligt och 

även småprata innan inspelning påbörjades. Dessutom medverkade jag även vid två 
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andaktstillfällen för att skapa ytterligare förtroende. Detta rekommenderar Repstad att 

en forskare gör för att undvika att färga respondenternas svar (Repstad 2007:96). En 

annan problematik som bör dryftas är det Fägerborg poängterar om instrumentell 

hållning. Vissa respondenter kan tänkas ha en vilja att vinkla sin tillhörighet och 

organisation på ett visst sätt för att föra fram vissa åsikter (Fägerborg 2011:94). För att 

motarbeta en sådan effekt poängterade jag noga mitt syfte för att respondenterna skulle 

förstå att det var deras subjektiva upplevelser jag var intresserad av.  

När man rör sig med komplexa och svårdefinierade begrepp i en studie måste 

man överväga hur de ska hanteras. Vid intervjuerna har jag låtit informanterna definiera 

de begrepp vi talat om. Informantens definition av exempelvis vad begreppet kristen 

innebär analyseras därför helt utifrån deras egna utsagor. Jag har valt att inte lägga en 

egen definition av begreppet utan låtit deras tankar tala för sig själva. Hade jag talat om 

vilken definition av i det här fallet kristen jag utgår ifrån hade intervjusituationen blivit 

annorlunda, med en möjlig begreppsdiskussion som följd. Det var inte vad jag ville få ut 

av våra samtal. Informanternas egna ord och tankar om olika religiösa begrepp blir 

således en del av resultatet. Detta förfaringssätt rekommenderar Becker vid 

undersökningar av detta slag (Becker 2008).  

Eftersom jag fick hjälp med att välja informanter finns det en risk att dessa är 

valda för att ge samfundet en viss skildring. Hypotetiskt sett så kan gatekeepern välja 

informanter åt mig utifrån hur denne vill att samfundet ska presenteras (Repstad 2007). 

Kväkarna är inte många i Sverige och det är därför lätt för en insatt att veta hur 

medlemmarna ställer sig i vissa frågor. Mitt urval kan betraktas som ett 

bekvämlighetsurval som kan ha gett ett snedvridet resultat. Dock är jag inte intresserad 

av att uppnå representativitet utan fokuserade istället på att finna informanter villiga att 

delta i min undersökning. Denna form av bekvämlighetsurval skriver Eliasson (2010) 

om: 
Ibland spelar representativiteten ingen större roll. Om du känner till några personer som du 

vet är välinformerade om det du undersöker kan du självfallet fråga ut dem inom ramen för 

din undersökning. Vid ett sådant s.k. subjektivt urval väljer du själv vilka, som ska ingå i 

ditt undersökningsmaterial, som du själv vill. Däremot bör du ange varför du valt ut dem, så 

att det framgår att ditt urval bygger på en annan princip än representativitet. (Eliasson 

2010:50) 

Då alla informanter är knutna till samma möte och faktiskt är ca 8 % av 

Vännerna i Sverige anser jag att även om metod eller urval inte kan klassas som 

representativt, så presenterar ändå studien en bild av svenska kväkares syn på andlighet 
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och religiositet. Det är vetenskapligt även om det inte är sannolikhetsurval eller 

representativt, det behöver det inte heller vara i en kvalitativ undersökning.  

Min forskarroll kan ha blockerats av min personliga relation med 

informanterna. När en forskare behandlar den insamlade empirin är det viktigt att 

förhålla sig objektivt till den för att uppnå ett gott vetenskapligt resultat. I mitt fall 

visade detta sig vara svårt då mina upplevelser hos vännerna tenderade att bli något 

känslosamma. Därför har uppsatsens tillblivelse försvårats och det har krävts mycket 

kraft vid bearbetningen av informanternas svar. Även presentationen av de två 

andakterna visar en subjektiv syn på observationen. Dock är detta till viss del medvetet 

då jag vill ge läsaren en tydlig bild av hur en andakt kan se ut och upplevas. Dessa två 

observationer, gjorda av mig i min forskarroll, och informanternas empiri skapar 

tillsammans en bild över hur kväkarandakter går till hos Stockholmsmötet. Den något 

förlängda tiden för uppsatsens tillblivelse har också använts för att skapa en distans till 

empirin och på så sätt åter se objektivt på resultatet. 
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7 Teori 
Nedan presenteras min teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras 

socialkonstruktivismen utifrån Berger och Luckmann och därefter redogörs kortfattat 

för ritualteori som främst utgår från Catherine Bells syn på ritualer.  

7.1 Socialkonstruktivismen 
Enligt sociologerna Berger och Luckmann (1979) konstrueras verkligheten 

socialt. Den verklighet individen vandrar i tas för given och kunskapen ifrågasätts inte. 

Olika individer är deltagare i en egen version av verkligheten, den är alltså inte 

densamma för alla människor utan är kontextberoende. Varje människa skapar och 

vidmakthåller sin verklighet i sin unika sociala kontext som springer ur deras 

subjektivitet och handlingar (Berger & Luckmann 1979). Det är just detta 

kunskapssociologin handlar om – att undersöka de verkligheter som etablerats och 

igenom vilka processer de hålls vid liv. Dessa verkligheter existerar inte som isolerade 

entiteter utan delas med övriga människor som kan inkräkta på den etablerade 

verkligheten. En individs verklighet påverkas mest av interaktion ansikte mot ansikte. 

Det är i samtal med andra som individer kan märka av andras subjektiva verklighet. För 

att inleda dessa samtal måste individen tillhandahålla ett språk och det är detta språk 

som konstituerar vardagslivet och skänker en förståelse för andra medmänniskor 

(Berger & Luckmann 1979:51).  

Enligt Berger och Luckmann (1979) utvecklas Jaget i samspel med miljön 

individen befinner sig i. Det är genom primärgruppen (exempelvis föräldrar) som 

individen skapar sin verklighet. Jaget är således inte en isolerad process utan utvecklas 

socialt i sin alldeles unika kontext och måste förstås utifrån den. Människan är alltså ett 

uteslutande socialt djur och den sociala miljön kan endast skapas i interaktion med 

andra (Berger & Luckmann 1979:67). Denna socialt producerade miljö påverkar 

därefter människan under socialisationen.  

Individen föds som mottaglig för det sociala och blir sålunda en av samhällets 

alla medlemmar. Hon deltar i det sociala sammanhanget och tolkar objektiva händelser 

som blir subjektivt viktiga för henne själv. Detta inleds med ett övertagande av en 

verklighet andra redan lever i, det vill säga primär socialisation (Berger & Luckmann 

1979:153-154). Den här verkligheten kan ändras något i sin form och i vissa fall kan 

den även transformeras även om det är problematiskt. Detta på grund av att den primära 

socialisationen är av högsta vikt för människan och således ofta följer med under den 

sekundära socialisationen (155).  Primärgruppens socialisation som formar individens 
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verklighet är inte vald av individen själv utan styrs helt av föräldrarna till barnet: 

”Barnet övertar signifikanta andras roller och attityder, dvs. internaliserar dem och gör 

dem till sina egna” (Berger & Luckmann 1979:156). Genom denna socialisation uppstår 

den identitet som individen internaliserar och som skänker honom eller henne en plats i 

tillvaron. Under denna process lär sig även barnet det normsystem som de signifikanta 

andra i primärgruppen tillhandahåller. Under denna period skapas samhälle, identitet 

och verklighet för individen och resultatet blir den enda tänkbara världen i individens 

liv, den blir alltså det enda verkliga (Berger & Luckmann 1979:158).  

Socialisationen är dock inte avslutad i och med denna internaliseringsprocess 

utan fortlöper utan slut (163).  Den sekundära socialisationen tar vid där den primära 

avslutats men då finns ett redan Jag hos individen (164). Detta får som konsekvens att 

individen handskas med ny information utifrån det som redan finns hos honom eller 

henne (164).  

Även språket är en viktig del i socialisationen: ”I ordets vidaste bemärkelse 

bidrar alla som använder samma språk till att vidmakthålla andra människors 

verklighet” (Berger & Luckmann 1979:179). Om språket ter sig annorlunda utgör det ett 

hot mot den redan etablerade verkligheten. För att vidmakthålla denna verklighet krävs 

som nämnts tidigare kontinuerlig interaktion ansikte mot ansikte. 

7.2 Ritualteori 
Religionsforskaren Catherine Bell hävdar att ritualer är starkt knutna till sitt 

sammanhang och det går därför inte att definiera en enda teori om dem.  En fastslagen 

ritualteori som grundar sig i en specifik definition av ritualer är således inget som Bell 

använder sig av. Handlingar kan i ena stunden vara rituella för att i ett annat 

sammanhang helt sakna symbolik (Bell 1997:88-90). Att tända ett ljus på morgonen vid 

frukostbordet kan för någon vara en ritual medan det för en annan inte alls är det. 

Sammanhanget och tillfället är det som skapar ritualen. För att exemplifiera detta tar 

Bell bland annat upp kväkarnas tysta möten (Bell 1997:166-166). Deras sätt att mötas i 

stillhet och tystnad är en form av ritual som grundar sig i de första kväkarnas möten. 

Detta sätt att mötas har sedan ritualiserats och blivit en del av själva kväkarrörelsens 

kärna. Genom att gå till ett kväkarmöte och sitta i stillhet tillsammans med andra skapas 

en gemensam ritual som för utomstående kan verka obetydlig (Bell 1997:166). 

Antropologen Stanley Jeyaraja Tambiah (1979) definierar ritual som ett 

”kulturellt konstruerat system av symbolisk kommunikation” (Tambiah 1979:119, min 

översättning). Tambiah beskriver vidare ritualen som återkommande ord och handlingar 
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vars innehåll är stereotypisk för situationen (119). Collins (2010) anser att man för att 

kunna tolka ritualer behöver förstå utövarnas egen tolkning av dem. Detta hävdar även 

Bell i hennes definition av ritualer som starkt situationsbundna. Berger & Luckmann 

diskuterar hur språk är väsentligt för socialisationen (1979). Bells och Collins (1998) 

sätt att se på tystnaden som en form av kommunikation kan jämföras med Berger och 

Luckmanns syn på språket.  

I föreliggande studies diskussion kommer jag att använda dessa olika teorier 

och låta dem komplettera varandra för att tolka informanternas svar. Teorierna om 

socialisering, språk och ritualer kan användas som förståelsenycklar i analysen av min 

empiri.  
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8 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av mina observationer och intervjuer. Jag har valt 

att presentera informanterna först för att sedan beskriva observationerna eftersom de 

ägde rum innan jag hade påbörjat intervjuerna. Intervjuresultatet presenteras utefter 

rubriker som symboliserar de likheter eller olikheter jag funnit under min kvalitativa 

analys. Samtliga namn som används i nedanstående text är figurerade. År och ålder är 

presenterade så som de var våren 2012 då intervjuerna ägde rum. 

8.1 Personporträtt 
Eva är 57 år och lever ensam. Hon arbetar inom HR och har varit medlem i 

Vännernas samfund sedan 6 år tillbaka vid intervjuns tidpunkt. Eva kommer från en 

familj som hon beskriver som ointresserad av religion och religiositet. Hon använder 

hellre ordet ljus än Gud när hon talar om sin tro. Hon vill inte använda ord som på något 

sätt begränsar henne själv, hennes upplevelse eller hennes tro. ”Jag vill inte lägga på 

massa etiketter på saker” (Eva intervju, mars 2012). 

Lennart är 73 år och lever tillsammans med sin fru och har varit medlem i ett 

par år. Han är pensionär och har tidigare bland annat arbetat som chaufför. Under 

Lennarts barndom fanns religionen i form av bordsböner och kvällsböner men han 

uppfattar det som något som skedde slentrianmässigt, så även hans egen konfirmation. 

Lennart mediterar gärna och ofta och tror på ”en högre makt som ingriper i människors 

vardag” (Lennart intervju, mars 2012).  

Stefan är 56 år och gift. Han arbetar som lärare och har varit medlem i bortåt 

20 år. Stefans barndom präglas av en skepsism mot religion och även om han både är 

döpt och konfirmerad gjordes detta mest av tradition. När Stefan beskriver sin tro är det 

Gud han talar om även om den kristna synen på Jesus inte tilltalar honom lika mycket. 

Hans väg till kväkarna har gått via New Age, meditation, yoga och klosterbesök. 

Åke är 69 år och gift och har varit medlem i tre år. Han är pensionär och har 

tidigare arbetat inom psykiatrin. Under Åkes barndom fanns det ”en allmän välvilja till 

religionen utan att vara religiösa på något sätt” (intervju mars 2012). Åke tänker hellre 

på universums krafter än Gud eftersom han anser att Gud i substantivform förminskar 

vad den högre existensen innebär. Han tänker inte på sig själv som en religiös person. 

Karin är 74 år och frånskild. Hon är pensionär och har varit medlem i 

Vännernas samfund i drygt 20 år. När hon var liten besöktes kyrkan vid helger, dop och 

begravningar men inget mer regelbundet. När Karin ville gå i söndagsskola som liten 
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var detta något som förvånade men inte på något sätt förbjöds. Karin mediterar 

regelbundet och beskriver Gud som något hon upplever i sig själv. 

Helen är 39 år och ogift. Hon arbetar som arkitekt och har varit medlem i drygt 

ett år. Även Helens barndom präglas av ett ljummet intresse för tro och livsåskådning 

där konfirmationen var hennes eget val. Helen har ”någon form av gudstro” men känner 

att den kristna tron ”missar målet”. Hon anser att det finns något av Gud i alla 

människor samtidigt som hon anser sig ”intellektuellt sett vara agnostiker” (Helen 

intervju mars 2012). Även Helen har praktiserat viss buddhistiska läror som meditation 

och yoga.  

Ann är 57 och gift. Hon arbetar på olika sätt inom kväkarrörelsen och har även 

arbetat som lärare. Ann kommer från en kväkarfamilj, beskriver sin uppväxt som något 

sekulariserad och sig själv som något mer religiös än sina föräldrar. Hon beskriver sitt 

gudsbegrepp som mycket stort och brett, något som innefattar allt.  

Lars är 63 år och gift. Han har varit medlem i samfundet i 40 år och arbetat 

som journalist, lärare och författare. Hans barndom präglas av ett intresse för tro men 

inte så mycket intresse inför själva kyrkan. Lars brukar be morgonbön och ser Gud som 

grunden i sin tillvaro. 

 

8.2 Första andakten 
Kväkargårdens andaktsrum tar upp halva undervåningen i Kristinehovs 

Malmgård. Det är ett enkelt möblerat rum med ett piano, en bokhylla, en soffa och ett 

flertal mindre bord som kan göras större vid behov. Stapelbara stolar står på flera håll 

längs väggarna och i mitten är ett femtontal ställda i en cirkel runt ett bord. Två dörrar 

finns, den ena leder ut till kapprummet, den andra till ett litet kök. Dörrarna är stängda 

under samtal och andakt. Vi är elva stycken i rummet, åtta kvinnor och tre män. En 

kvinna som var med under samtalet har gått men det kom en man för att delta enbart på 

andakten. Jag väljer samma plats som vid samtal ur andakt som vi avslutade för en 

halvtimme sedan och ser att de som var med på den också har samma platser. Det är lite 

kallt, jag har virat min sjal runt mina axlar, flera har sjalar eller använder någon av de 

filtar som ligger hopvikta i hörnet vid dörren. Ljuset som står på det enkla, runda bordet 

i mitten av cirkeln är tänt igen, det luktar lite jul efter tändstickan. Stolarna i cirkeln är 

enkla men bekväma, några av deltagarna använder kuddar som finns tillgängliga. Alla 

deltagare har bekväma kläder och fotriktiga, rejäla skor. Jag vill beskriva tystnaden som 

att den sänker sig över rummet men det blir fel då tystnaden redan är i rummet när jag 
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går in från kapprummet. Ann sitter till vänster om mig och har en filt runt sina ben. Hon 

blundar under hela andakten med något böjt huvud och emellanåt andas hon in, 

långsamt, nästan noggrant. Några gånger vänder hon huvudet åt vänster, som om hon 

lyssnar eller tittar på något eller någon. Åke, Eva, Karin och Lennart är också 

närvarande. Lennart sitter annorlunda än han gjorde under samtalet tidigare. Då satt han 

mer avslappnat och tillbakalutat i stolen, nu sitter han långt fram på stolen, rak i ryggen 

med händerna på knäna, ibland är de uppåtvända. Tystnaden varar nästan hela andakten. 

Efter ungefär tjugo minuter ställer sig en äldre man upp. Han har suttit till vänster om 

Ann. De flesta fortsätter att blunda då han börjar tala men vissa betraktar honom. Ann 

nickar ibland i bifall under hans tal. När mannen talar blir det han säger oerhört 

pregnant i tystnaden. Tack vare tystnaden lyssnar jag till det han säger på ett annat sätt 

än vad jag skulle gjort i ett vanligt samtal. Mannen talar något högt och väldigt klart och 

tydligt men bakom hans tal klingar tystnaden. Den finns där och blir nästan mer påtaglig 

när han talar. Han lägger in den i sitt tal med hjälp av pauser. Jag har totalt fokus på vad 

han säger. Tystnaden och regeln att inte replikera på vad någon annan säger gör att jag 

kan lyssna på vad mannen säger även när han slutat tala. Eftersom ingen annan säger 

något kan jag gå igenom hans ord både två och tre gånger. Man skulle kunna tro att 

tystnaden framträder när någon talar eftersom talet stör tystnaden. Men så uppfattar jag 

det inte alls. Även om mannen talar med hög röst så är det som om hans röst och det 

han säger är en del av tystnaden.  

När det har gått en halvtimme är det som om det går en ström av aktivitet i 

rummet. Den börjar vid de två som höll i samtalet före andakten, det är dessa två som är 

andaktsvärdar ikväll. På ingen tid alls har alla insett att andakten är över men utan att 

någon behöver störas i sin tystnad. Vi sitter kvar ett tag i tystnad, som nu är av ett helt 

annat slag, innan folk börjar resa sig för att gå eller för att samtala lite på tu man hand 

(Observation Stockholm 2012-02-23). 

8.3 Andra andakten 
Tystnaden är påtaglig direkt när jag kommer in i rummet efter att ha småpratat 

lite i kapprummet med en av deltagarna. Jag passar mig lite för att låta för mycket när 

jag sätter mig tillrätta. Vi är åtta stycken i ringen, tre kvinnor och fem män. Eva, som 

jag ska intervjua efter andakten är här, så även Åke som jag ska träffa imorgon. Han 

sitter lika avslappnat som han gjorde under samtalet med fötterna korsade vid anklarna, 

benen utsträckta, händerna knäppta i knät, lutandes lite åt höger. Det har blivit mörkare 

så lamporna i fönstren har tänts och även lampan i taket, den är dock lite dimmad. 
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Tillsammans med de dämpande lamporna på väggarna blir ljusstyrkan behaglig och stör 

inte ljuset som står på bordet i mitten av cirkeln. Alla blundar utom jag och en annan 

deltagare. Det är inte lika meditativt ikväll som det var vid förra andakten jag deltog i. 

På något sätt verkar tystnaden vara mer vaken nu men det kan ju vara jag som är 

piggare ikväll. Det hörs något sus, som från ett cirkulationssystem. Det står ett bärbart 

element snett bakom mig som slås på och av med jämna mellanrum. Jag hör några 

flygplan och lite trafik och det verkar som om Högalidskyrkan som ligger granne med 

Kväkargården slår varje kvart. Men dessa ljud faller bort rätt snart. Mest hörs tystnaden.  

Samma gamle man som talade vid förra andakten reser sig efter ca 20 minuter. 

Jag har förstått av vad som sades vid förra gången att han alltid talar på andakterna han 

deltar i. Han blundar när han talar om att tron är olika stark under dagen. På morgonen 

kan den vara svag och då kan han be för att få den starkare. Han berättar att på vägen till 

andakten fick han tid att sätta sig ner en stund på stationen i väntan på tåget. Bredvid 

honom var en återvinningslåda för Metrotidningar. På sidan av den hade det stått 

”Återvinn din Metro”. Men någon hade med kniv eller annat skrapat bort lite bokstäver 

och nu stod det ”Återvinn tro”. När mannen berättar detta framkallar det lite leenden i 

gruppen. Han ställer sig frågan vad han egentligen gör här, på andakten, på mötet. Han 

berättar att han stärker, befäster och uttrycker sin tro. Det mannen sa påminde om det 

han sa förra gången jag var närvarande vid en andakt. När de trettio minuterna har gått 

upplever jag samma känsla som förra gången, att aktivitetsnivån höjs i rummet. Det går 

som ett tåg av blickar ikväll, alla ser varandra i ögonen innan någon bryter tystnaden. 

Också ikväll sitter vi kvar ett litet tag under en annan slags tystnad (Observation 

Stockholm 2012-03-08). 

8.4 Att vara kväkare 
I Kväkargården hålls det som nämnts tidigare andakter på torsdagskvällar och 

söndagsförmiddagar. De flesta Vänner som jag har intervjuat försöker gå en gång i 

veckan. De flesta har en regelbundenhet i andaktsbesöken, dessa tillhör veckorutinen. 

Flera av mina informanter vittnar om en rastlöshet när det gått för lång tid sedan senaste 

besöket. I mina intervjuer framkommer det att vara kväkare inte är lika mycket ett yttre 

sätt att vara som ett inre tillstånd att sträva efter. Informanternas exempel på hur de 

arbetar med sig själva för att leva på rätt sätt är många. Ann berättar: 
Men sen, vad är kväkarglasögon och vad är Guds glasögon? … Jag försöker att behandla 

alla efter att alla människor är lika. Man möter människor med omsorg, men jag missar ju 
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där. Jag missar ju hela tiden. Jag har en vision eller en avsikt att göra på ett visst sätt. (Ann, 

intervju mars 2012)  

Jag frågar om kväkarnas livsåskådning påverkar deras vardag och Stefan säger 

att den är i centrum hela tiden. Eva talar om det inre ljuset som hon hävdar finns i henne 

själv, som finns i cirkeln av individer vid en andakt och som hon söker i vardagen för 

att hantera problem och motgångar. Hon berättar om konflikter på en arbetsplats som 

hon upplevt som mycket svåra och som har tagit mycket energi. Hon beskriver att hon 

då kunnat vända sig till gud.  
Jag har ju bett om hjälp och stöd från Gud. Bett om att behålla ljuset inuti, att inte bli 

uppslukad av det där mörkret. […] Jag skulle aldrig gått in i det där om jag inte hade haft 

en tro. Det tror jag inte. Och kanske det här som … med ljuset, att ändå försöka att … att 

stödja ljuset någonstans, och tro på att det går att göra något. […] Men just det här att känna 

att få del av ljuset eller bli fylld av ljuset härinne [i andaktsrummet]. Ljuset som omger. 

(Eva, intervju mars 2012) 

Helen upplever att det är en betydande del av henne, detta att vara kväkare: 

”Det här är en del av mig. Att sträva efter att leva i nån sorts närhet av det jag kallar 

Gud, det är väldigt grundläggande i hela min vardag och att säga att jag är kväkare är ju 

en del av det”. (Helen intervju mars 2012). Helen tar också med sig tanken på Gud i alla 

människor in i sin vardag när hon beskriver hur hon försöker tänka på hur komplex 

världen är när även de som man tycker illa om har något av Gud i sig. Karin i sin tur har 

liknande tankar när hon iakttar människor omkring sig, även de som ter sig vara 

obehagliga.  

Lars har ”en tro på någonting som leder oss” (Lars intervju mars 2012). Denna 

tro och kväkarnas tankar om att leva enkelt och sant försöker han anamma vardagen 

även om det inte alltid är lätt. ”Det kanske inte alltid är så lätt att leva upp till men det 

känns bra och i synnerhet när man läser om hur andra kyrkor som då gör andra 

ställningstaganden som verkar mer främmande” (Lars intervju 2012). Enkelheten 

nämner också Åke och poängterar att vi inte behöver konsumera så mycket som vi gör 

för att må bra, något som flera andra informanter också nämner. 

 

8.4.1 Upplevelsen av en högre existens 
Informanterna använder olika begrepp när det kommer till att tala om 

upplevelsen av en högre existens även om flera har svårt att sätta ord på vad de 

upplever. Flera av dem använder en kristen begreppsapparat med Gud som epitet. Det är 

emellertid inte den främsta benämningen utan det ord som används mest är ljus. Viljan 

av att inte behöva begränsa upplevelsen med ord eller epitet som är kopplade till en viss 
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begreppsapparat lyser igenom informanternas svar. Åke och Ann talar om Gud som inte 

bara ett substantiv utan även ett verb. I beskrivningen av sin tro är alla informanter noga 

med att inte förminska Gud till ett enda ord och påpekar att orden inte räcker till för att 

beskrivna deras upplevelse av en högre existens. 

För Helen är Gud en känsla eller en upplevelse och en stark känsla av närvaro: 

”Jag är inte ensam. Det finns något som är större än jag” (Helen intervju mars 2012). 

Hon vittnar om känslan av att få vägledning och ledsagning i livet, både i det stora och 

det lilla. Helen och flera andra informanter vittnar om hur en högre existens för dem är 

något påtagligt, något fysiskt. Helen uttrycker även att det ligger en frihetskänsla i att 

inte behöva definiera den högre existensen i termer som för henne känns begränsande. 

När vi samtalar om vad Lennart upplever i tystnaden berättar han om ett inre 

lugn. ”I bästa fall någon ljusglimt” (intervju mars 2012). Vid frågan om tystnaden kan 

vara misslyckad anser Lennart att det handlar om vilka föresatser man har. ”Jag skulle 

kunna se den som misslyckad om jag har bestämt mig för att uppnå något särskilt eller 

’nu idag ska jag se ljuset’ eller ’jag ska höra en mansstämma’ eller så” (intervju mars 

2012). 

Om andakterna hävdar Åke att ett visst mått av erfarenhet är att föredra. Enligt 

honom är det när man varit med ett tag som man verkligen kan ta vara på tystnaden för 

att försöka lyssna på den gudomliga rösten och hur det verkar beröra ens liv. Dock 

vänder han sig emot att begreppet att använda tystnaden, utan ser den mer som ett 

varande. ”Jag är inte subjektet, jag är objektet. … Det är inte jag som söker Gud, utan 

jag släpper in den guden som söker mig. … Jag lyssnar på det där knackandet. … Och 

jag säger inte nej” (Åke intervju mars 2012). 

Eva kan uppleva samma slags ljus under en kväkarandakt som hon gjort under 

längre retreater med fokus på meditation. ”Ljuset fyller liksom… genom lungorna när 

man andas in. Och ljuset finns där och går ner och fyller mig […] Jag får något svar… 

det är jättefint” (Eva intervju mars 2012). 

8.4.2 Den gemensamma tystnaden 
Alla informanter talar om tryggheten som en gemenskap ger. Lars och Stefan 

talar om gemenskapen som en slags säkerhetsventil. Gruppen skyddar och hjälper om 

man råkar komma på villovägar. Vid andra former av möten inom kväkare fungerar 

gruppen som en garanti att en individ inte rusar iväg i blindo. ”Man hjälper varandra att 

komma fram till vad som är hållbart och vad som inte är hållbart” (Lars intervju mars 

2012).  Själva känslan av trygghet som en grupp ger är ett återkommande tema och 
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vikten av en gemenskap för att ge andakten ett djup. Alla informanter betonar vikten av 

den tysta gemenskapen och det är just närvaron av andra som skapar själva andakten. 

”Jag växte in i detta. Den tysta gemenskapen. Att sitta tyst tillsammans blev något 

viktigt. Egen tystnad är nåt annat än gemensam tystnad. Man känner dom andra i 

tystnaden” (Karin intervju mars 2012). Karin påtalar också att ju större gruppen är desto 

starkare upplever hon tystnaden. 

För Eva var det just tystnaden som drog henne till kväkaren. Hon berättar om 

en känsla av öppenhet och tillit i andakterna: 
Det är någonting mer med just andakten, att sitta med andra … det är inte ofta man lämnar 

sig så öppen. Men andra människor. Men här vet jag att ingen kommer att göra mig illa. Jag 

har lämnat mina kläder, mina pengar, allting, i kapprummet. Men jag litar på människorna 

här. Och det är en sån otrolig känsla, att jag vet att jag kan lita på dom. Man lämnar sig 

öppen. Var kan man lämna sig öppen annars? (Eva intervju mars 2012) 

Helen säger att ”tystnaden och andakten kan vara en vändpunkt” (Helen 

intervju mars 2012). Det kan hända att hon kommer till en andakt med oro i sinnet för 

att sedan lämna den med ett inre lugn. ”Och då går jag kanske därifrån och känner att 

’nu vill jag vara jättesocial, nu har jag haft mitt lugn, nu känner jag för att rikta mig utåt 

till andra människor’”(Helen intervju 2012). Hon påpekar även att hennes religiösa tro 

har gått från att vara något privat till att vara något som har gemensamma nämnare med 

andra i en gemenskap. ”Jag har en grupp människor som jag känner någon form av 

samhörighet med” (Helen intervju mars 2012).  

Ann poängterar vikten av gemenskap för att en andakt ska vara betydelsefull: 

”Det är ju inte en andakt om inte de andra är där. Men det räcker med en annan” (Ann 

intervju mars 2012). Även Lars poängterar gemenskapens betydelse: 
Vi brukar säga att om man sitter själv med Gud, det kan vara en andakt, men det är ingen 

kväkarandakt. En kväkarandakt är just det här gemensamma sökandet. … Just det att man 

kan få impulser från olika håll. Man kan få svar på nåt som man har tänkt på från ett 

oväntat håll. … Jag tror att man kan känna varandras närvaro och varandras stöd. (Lars, 

intervju mars 2012) 

Lennart menar att den gemensamma tystnaden är hjälpsam för kollektivet att 

uppnå något oidentifierbart: 
Ibland är det ju fullt här, och några till, och när man känner att allihop är samtidigt … håller 

på med samma sätt på ett sätt. Alla sitter tysta och blundar, sitter stilla tysta … det känns på 

nåt sätt som att man hjälper varandra i den här strävan att … uppnå nånting, jag vet inte 

vad. (Lennart, intervju mars 2012) 
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Även Stefan betonar vikten av gemenskapen och menar att den i sig besitter en 

viss kraft som uppstår tack vare gemenskapen: 
Det fanns … nån kraft som var närvarande bland människorna här. Som band oss samman 

på nåt mystiskt sätt. Som fick mig att känna mig hemma. […] Så man kan inte ha ett 

levande andaktsliv utan en fördjupad gemenskap. Jag tror att alla önskar en levande 

andaktsgemenskap. Det är därför man kommer hit. Finns inte det, varför ska man då 

komma för? Och den leder till en fördjupad gemenskap. Inte automatiskt kanske men … 

det är viktigt. (Stefan, intervju mars 2012) 

8.4.3 Tystnaden och talet 
Informanterna talar om tystnadens betydelse och att det är den delade tystnaden 

som är viktig. En av informanterna vittnar om en upplevelse av en högre existens i 

samband med nattvarden under högmässor inom svenska kyrkan, men att den 

upplevelsen inte hörde ihop med orden som sas. Två andra informanter beskriver talet i 

högmässorna som tal utan mening. ”Man pratar sig tom” (Åke intervju mars 2012). 

”Präster talar ofta ett språk som inte talar till mig” (Stefan intervju mars 2012). 

Informanterna upplever att ord som på olika sätt är tvingande eller tillrättalagda 

begränsar deras upplevelse av en högre existens. De upplever att de kommer ifrån denna 

begränsning hos kväkarna.  

Ann beskriver relationen mellan tystnaden och talet i en kväkarandakt: ”Du 

kommer till andakten beredd att tala, och beredd att tiga” (Ann intervju mars 2012). Eva 

påpekar, som flera andra, att tystnaden är ett medel men kan inte helt beskriva för vad. 

Helen anser att tystnaden både är ett mål och ett medel: 
Att utveckla tystnaden. Att utveckla sin känslighet för den, att kunna släppa alla tankar, 

släppa ord, även bilder, rörelser, musik. Att släppa det och bara vara i tystnaden. Att 

utveckla det gör att man når ett väldigt speciellt tillstånd som jag tycker är givande. Det är 

det som på nåt sätt ger nånting i andakten men ibland kan det bli att utveckla [tystnaden] 

som i sig blir ett mål. Fast någonstans känner jag att det är nåt bortom tystnaden som jag är 

ute efter. Men för att komma dit måste tystnaden vara ett mål ett tag. (Helen intervju 2012) 

Denna syn på tystnaden som ett mål i sig delar Lennart: ”Man kan ju ha en inre 

dialog som tjattrar en halvtimme i sträck och då är det ju ett mål att få tyst på den” 

(Lennart intervju mars 2012).  

Karin beskriver hur hon ibland kan bli störd av talen men att hon tro sig vara 

ensam om det. ”För mig är en hel tyst andakt nånting som ger mig mer än andra som 

talar ur andakten” (Karin intervju mars 2012). Ann å andra sidan uttrycker tacksamhet 

när någon ställer sig upp för att tala eftersom hon är rädd att själva tystnaden blir målet. 

Även för Lars känns det bättre när någon delar med sig i andakten. Han berättar att han 
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upplever Gud i andra människors tal under andakten. Men ibland kan man i en liten 

grupp dra sig för att säga något, och om detta är återkommande kan tystnaden få något 

tryckande över sig. För Åke är det viktigt att väga sin egen iver att dela med sig av ett 

budskap mot behovet som andra har av att höra det.  
I avvaktan på det rätta ögonblicket att resa sig och säga nåt, den väntan kan bli tråkig och 

oftast borde jag stanna upp och skaka ifrån mig lusten att säga nåt. Då är det inre disciplin 

det handlar om då. Att ha nåt att säga är inte detsamma som att dom har behov av att höra. 

(Åke intervju mars 2012) 
Alla informanter berättar om ansvaret man har att inte tala hur som helst i 

andakten utan bara om man verkligen har något att säga. Lars nämner även samtalen 

efter en andakt som betydelsefulla: ”Det är ett komplement när man var varit tyst så 

mycket att man sen pratar med varandra” (Lars intervju mars 2012). Samtidigt uttrycker 

en annan informant en saknad efter just samtal om vad man upplever i tystnaden, då 

denne uppfattar att detta inte behandlas under de andra tillfällena som finns att prata 

med varandra. Friheten i att inte behöva definiera sin upplevelse av en högre existens 

kan på så sätt bli en osäkerhet som bottnar i ovissheten om hur andras upplevelse ter sig. 

8.5 Kristendomens roll i informanternas liv 
Det är ingen av informanterna som har fått en ren kristen uppfostran där 

religionen har spelat en central roll i uppväxten. De flesta informanterna har föräldrar 

vars livsåskådning spänner från ateism till ett ljummet intresse för kristna traditioner. 

De flesta är döpta men vittnar om att detta skedde på grund av att traditionen påbjöd det, 

inte av religiösa skäl. Undantaget är en informant som är uppväxt i en kväkarfamilj. 

Hälften av de jag intervjuat är medlemmar i Svenska Kyrkan. 

Flera av informanterna ser sig själva som kristna men vissa ryggar för uttrycket 

och menar att hela begreppsapparaten som kommer med begreppet kristen inte fungerar 

för dem. En informant beskriver att hon i bön vänder sig till Jesus och en annan talar om 

Jesus från Nasaret när han diskuterar kristen tro. Dock uppkommer det en viss 

tveksamhet när en direkt fråga ställs om de ser sig själva som kristna. Lennart påpekar 

att han tillhör kristendomen mer än någon annan religion men har valt att gå ur Svenska 

kyrkan. Denna syn delar Karin som valt att vara medlem i Svenska kyrkan. Åke anser 

inte att han är kristen i traditionell mening men fokuserar sin tro på att Jesus är Kristus. 

Stefan talar hellre om Gud än om Jesus, vars historia han har svårt att ta till sig. Helen 

ser inte sig själv som kristen och delar inte kristendomens syn på Jesus som Guds son. 
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”Mycket av det som blivit den kristna kyrkans tro känns inte relevant för mig” (Helen 

intervju mars 2012).  

Ann tvekar inte när hon upplyser om att hon betraktar sig själv som kristen. 

Men samtidigt är hon noga med att påpeka att själva den kristna begreppsapparaten inte 

är hennes tro. Även om hon inte kan ställa sig bakom den kristna berättelsen om Jesus 

eller trosbekännelsen så betraktar hon Jesus som levande även idag: 
Även om den här berättelsen om Jesus var en fullkomlig litterär lögn, så är det bra nog att 

grunda sitt liv på. Så känner jag. Jag hoppas att han fanns och jag hoppas att han levde 

ungefär som det står. Men jag har inget behov av att veta det. Vittnesbörden räcker. Det 

räcker. Och jag betraktar honom, hans väsen eller den ande som fyllde honom, som högst 

levande idag. Så om du frågar mig om Jesus är återuppstånden så säger jag absolut! Men 

jag menar att det är en fortsättning av hans liv i mig och i många människor. (Ann intervju 

mars 2012) 

Överlag använder informanterna ändå en kristocentrisk begreppsapparat när de 

talar om sin tro. Det är på direkta frågor som de använder andra begrepp än Gud, och då 

även reflekterar över vad gudsbegreppet innebär.  

 

8.6 Kväkarna om ritualer 
För Eva betyder ritualer möjligheten att känna sig trygg. När man vet vad som 

händer runt omkring sig så ”har man fria tyglar att släppa [sin] själ vart den vill” (Eva 

intervju mars 2012). Eva anser att både den tysta andakten och kväkarnas beslutsmetod 

är olika former av ritualer. Åke talar om kväkarnas ritualer som umgängesritualer, till 

skillnad från en vanlig kyrkas ritualer där vikten ligger på nattvarden och dess 

offersymbolik. Stefan beskriver ritual som ”en lite stiliserad handling som följer ett 

mönster” (Stefan intervju mars 2012). Han påpekar att en ritual behöver ha en 

symbolisk inre betydelse för att inte bli en tom yttre ritual. Som exempel på en sådan 

nämns den apostoliska trosbekännelsen. ”Därför har vi inte så mycket ritualer, därför att 

vi vill att det ska uppstå ur Guds tilltal. Den helige Andes inspiration” (Stefan intervju 

mars 2012). När det kommer till ritualer inom kväkarna är detta inte något som Han har 

tänkt på men påpekar att sättet stolarna står på, att man fattar varandras händer i slutet 

av andakten, ”allt blir ju ritual på något sätt” (Stefan intervju mars 2012). Karin anser 

att ljuset som Stockholmsmötet tänder i mitten av cirkeln vid en andakt är en ritual, så 

även handhållandet som ett avslut. Karin påpekar att vanan som följer en ritual är av 

betydelse för att man ska känna sig hemmastadd. Även Lars nämner ljuset och händerna 

som exempel på ritualer hos Stockholmsmötet men påpekar också att kväkare gärna 
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säger att de inte har några ritualer. Helen beskriver en ritual som en handling som utförs 

efter ett redan givet tillvägagångssätt:  
Man upprepar en handling efter ett visst schema för att på nåt sätt knyta an till alla dom 

gånger man gjort det tidigare så att man påminns om dom, den sinnesstämningen, dom 

förväntningar, dom bilder man har om hur det ska vara så att man kanske lättare hittar det 

som man vill åt av den stunden.(Helen intervju mars 2012).  

Lennart pratar om ritualer som en fastställd ordning och anser inte att man kan 

kalla kväkarnas sätt att hålla andakt en form av ritual. ”Vi sitter ner och är tysta och 

inget annat. Det är det som är ritualen, jag tror inte man kan kalla det ritual” (Lennart 

intervju mars 2012). Ann nämner ljuset som en kväkarritual men påpekar att det kan 

betyda olika för olika personer. ”Det är något som vi gör som ett tecken på nånting. Fast 

det kan vara olika tecken för olika människor” (Ann intervju mars 2012).  
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9 Diskussion 

I detta kapitel kommer empirin i föreliggande studie att analyseras utifrån Berger 

och Luckmanns (1979) begreppsapparat gällande hur individer konstruerar sin 

verklighet. Ritualteori, främst ur Bells (2009) perspektiv kommer att diskuteras i skenet 

av informanternas svar. Jag kommer även att diskutera empirin utifrån den tidigare 

forskning som bedrivits och som presenterats i kapitel 5. Diskussionen kommer att 

presenteras med frågeställningarna som riktmärke för att tydlig ge svar på dem. 

9.1 Den religiösa identiteten 
De kväkare som jag intervjuat har en något ljum inställning till tro med sig från 

sin barndom. Även Ann, som kommer från en kväkarfamilj, beskriver en sekulariserad 

syn på religion och livsåskådningsfrågor. Den primära socialisationen har således 

medfört att informanternas verklighet inte har innehållit ett tydligt ramverk när det 

kommer till livsåskådning. Individer skapar en verklighet utifrån signifikanta andra och 

när det kommer till informanterna i föreliggande studie har deras verklighet inte berörts 

av en tro utifrån en viss åskådning. Undantaget är Ann som med sina kväkarrötter har 

socialiserats in i en kultur som har en klar definition av sin tro, även om denna är 

sekulariserad. Ann är det tydligaste exemplet i studiens empiri på hur primär 

socialisation spelar en signifikant roll i formandet av en individs verklighet och 

referensramar. Men självfallet kan man diskutera huruvida de övriga informanterna inte 

också har en referensram att utgå ifrån eftersom de alla har liknande uppväxt i ett 

västerländskt samhälle med en kristen, om än sekulariserad, värdegrund. Detta torde 

bidra till att informanterna har sökt sig till ett samfund som är kristet, och inte till andra, 

mer främmande religioner. Flera av informanterna har emellertid uttryckt sökande som 

fört dem till buddhismens tankesätt och utförande, något som är intressant ur den 

tidigare forskningens perspektiv då Bells och Collins (1998) jämförelse av brittiska 

kväkare och theravadabuddhismen visar på väsentliga likheter mellan de två olika 

livsåskådningarna.  

Den primära socialisationens roll i formandet av Jaget är inget som uttrycks i 

informanternas svar. Men även en barndom som inte uttrycker någon tydlig form av 

livsåskådning formar individen. Så har också informanternas barndom format dem, 

även om tecknen på denna socialisation kan vara svårare att upptäcka.  

När det kommer till den sekundära socialisationen ger flera informanter uttryck 

för detta. Karin är tydligast då hon påpekar att hon ”växte in i detta”. Den sekundära 
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socialisationen spelar en viktig roll i befästandet av en individs verklighet vare sig det 

gäller tro eller andra aspekter i individers sociala verklighet. Åke påpekar som Karin, att 

erfarenheten spelar en viss roll i hur väl man kan använda sig av tystnaden. Detta pekar 

på att den sekundära socialisationen är av vikt för att skapa ”rätt” sorts sinnesstämning, 

även vid tysta andakter. 

 

9.2 Förhållandet till tystnaden 
Kväkarna ser tystnaden som ett kommunikationsmedel med en högre existens. 

Detta talar Searls (2005) informanter om och detsamma uttrycker informanterna i 

föreliggande studie. Men det är även ett kommunikationsmedel individer emellan. Flera 

av informanterna beskriver hur de känner av och lyssnar till de andra deltagarna i en 

andakt. Informanterna uttrycker att det är tystnaden med gruppen som är av största vikt 

för upplevelsen. Under socialisationen, vare sig det är den primära eller sekundära, 

spelar språket en ytterst viktig roll i formandet av individen (Berger & Luckmann 

1979). Kväkarnas tystnad, alltså avsaknaden av ett språk, kan ses som ett 

kommunikationsmedel på samma sätt som ett språk är det. I kväkarnas sammanhang 

blir tystnaden språket som används för att hålla ihop gruppen och stärka de sociala 

banden gruppmedlemmar emellan. Precis som Berger och Luckmann (1979) påtalar så 

är en interaktion väsentlig för socialisationen. Språket, eller avsaknaden av ett, behöver 

styrkas i gruppen för att bestå. Som informanterna vittnar om, tystnad i ensamhet är inte 

samma sak som tystnad i grupp, och ju större grupp desto större upplevelse.  

Informanterna i föreliggande studie talar också om förhållandet mellan tal och 

tystnad. Såsom både Searl (2005) och Bell och Collins (1998) påtalar så är dessa två 

begrepp inte motsatser utan förhåller sig istället i en slags symbios. Av informanternas 

svar och av de observationer som gjorts som en del av empirin till denna studie, så 

behövs talet för att förstärka tystnaden, och vice versa. Informanterna uttrycker den 

svårigheten som ligger i att försöka beskriva tystnaden med ord, även detta beskrivs i 

Searls (2005) studie. I de två grupper som Bell och Collins (1998) studerat ses tystnaden 

som ett verktyg för att nå en upplevelse av en högre existens, och detta bekräftar även 

informanterna i denna studie. Man skapar i tystnaden rum för det som inte kan kläs i 

ord. 

 

 



  
 

42 

9.3 Förhållandet till ritualer 
Bell (1997) hävdar att ritualer är starkt knutna till sitt sammanhang. Detta 

förklarar att exempelvis knäppta händer kan i en kontext inte betyda något speciellt 

medan det i ett annat sammanhang kan vara en del av en ritual. Likadant är det med 

kväkarnas tystnad. Även om tystnad i ensamhet kan betyda mycket för individen är det 

den gemensamma, delade tystnaden som står i fokus i alla kväkarsammanhang. En utåt 

sett enkel ritual kan ändå vara komplex eftersom den kräver en viss tillvänjning innan 

man till fullo kan uppleva den. Detta bekräftar informanterna då de vittnar om att en 

viss sinnesstämning är att föredra i andakten. Kväkarnas tysta andakter kan ses som en 

konstruktion som skapats för att uppnå ett gemensamt mål, i detta fall upplevelsen av en 

högre existens. Detta stöder Tambiahs definition på ritualer. Denna konstruktion skapas 

utifrån tystnaden men tjänar samma syfte som exempelvis liturgin vid kommunionen 

gör i en luthersk mässa. Båda är exempel på ritualer som i sin kontext fungerar som en 

kärna för dem som ingår i gemenskapen. Tryggheten i ritualen som Eva talar om kan 

kopplas både till Bells situationsbundna ritualteori och också till Tambiahs definition av 

ritualer som symbolisk kommunikation. 

 

9.4 Vidare forskning 
Vänners vänner är den term kväkare använder om de individer som av olika 

anledningar valt att inte bli medlemmar men som ändå är aktiva inom samfundet. Vad 

spelar dessa för roll för samfundet och vad är anledningen till att man väljer att stå 

utanför men ändå vara delaktig? Detta liknar till viss del Grace Davies uttryck 

”Believing without belonging” som hon myntat i sina studier av brittiska protestanter.   

Searl påpekar behovet av ytterligare studier av just epistemologin som kväkare 

använder. Den vokabulär som kväkare använder sig av skiljer sig självfallet åt mellan 

olika möten men är i grunden densamma i hela kväkardomen. Har ordvalet en betydelse 

för hur kväkarnas upplevelse av en högre existens yttrar sig?  

Det slumpade sig så att mina informanter alla hade liknande barndom med en 

något sekulariserad syn på religion. Hade utfallet blivit annorlunda om någon av dem 

haft en bakgrund med mycket tydlig livsåskådning? Finns det kväkare som haft en 

sträng religiös uppfostran eller är den öppna synen på olika livsåskådningar något som 

krävs för att söka sig till ett samfund med en så pass liberal syn på Gud? Det vore 

intressant att se över just den aspekten, jag anser att det torde bringa klarhet i varför folk 

idag tenderar att hellre tro på ”något” än på ett gudsbegrepp som tillhör en väl 



  
 

43 

fastslagen religion. Det kan även ha spelat roll att föreliggande studie har bedrivits i 

Sverige, ett sekulariserat land som sätter individualism högt. En studie av kväkares 

bakgrund som spänner över flera länder kan vara intressant ur ett sociologiskt 

perspektiv, speciellt om den inkluderar den programmerade kväkarinriktningen som en 

variabel. Finns det skillnad i bakgrunden hos dem som väljer att tillhöra de två olika 

inriktningarna av kväkarrörelsen?
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10 Sammanfattning 
Mitt syfte med föreliggande studie var att närmare undersöka svenska kväkares 

uppfattning om den tystnad som är central i deras samfund. Jag valde att koncentrera 

mig på deras uppfattning om hur det är att vara kväkare, hur deras väg till Vännernas 

samfund sett ut, deras upplevelse av en högre existens samt hur informanterna förhöll 

sig till begreppet ritual.  

I en kvalitativ studie vars empiri främst bestod av åtta halvstrukturerade 

intervjuer med svenska kväkare har jag presenterat ett samfund vars grundtankar om en 

högre existens stämmer väl överens med den som andra forskare har påvisat finns hos 

kväkare runt om i världen. Tanken på en högre existens som något inneboende hos varje 

enskild människa är grunden i all dokumentation jag har kommit i kontakt med under 

tillblivelsen av föreliggande studie, så även hos de kväkare jag har kommit i kontakt 

med. Socialkonstruktivismens teorier om hur individer skapar sin egen verklighet 

utifrån den miljö de befinner sig i gav mig en adekvat bakgrund till hur kväkarna formar 

sin tillvaro.  

I diskussionen framkom att även om vissa skillnader fanns så var ändå 

informanterna i den här studien överens i beskrivningen av en sekulariserad barndom 

som mynnat i ett medvetet sökande efter en samvaro där bilden av en högre existens 

inte redan var fastslagen. Denna bakgrund kan ha varit avgörande för sökandet efter ett 

sammanhang som är mer öppet än livsåskådningar med redan klara och tydliga ramar. 

Kväkarnas sätt att använda sig av tystnad och tal visar på ett samspel mellan de 

två istället för ett uteslutande av det senare. Som titeln på föreliggande uppsats antyder, 

och som både informanterna och tidigare forskning visar, är tystnaden inte en brist på 

tal, utan ett sätt att skapa ett gemensamt utrymme för upplevelsen av en högre existens. 

Tystnaden är även kväkarnas sätt att bjuda in denna högre existens till gemenskapen i 

gruppen. 

Informanternas tankar om vad som är en ritual och hur det förhåller sig med 

dessa inom Vännernas samfund samspelade med Bells ritualteori som något som kräver 

en kontext för att till fullo förstås. 
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I 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 
(Namn, ålder, civilstånd, utbildning, arbete) 
 
Barndom 

Växte du upp i en kväkarfamilj?  
Om ja, kan du berätta om din uppväxt?  

Vilken roll hade samfundet under uppväxten?  
Har du några speciellt starka minnen eller upplevelser?  

Om ja, har du haft tvivel på inriktningen någon gång? (tänk tonåring som går emot 
föräldrarna) 
Om nej, fanns någon annan trosuppfattning/livsåskådning under uppväxten? 

Om ja, vilken? Berätta hur du kom till kväkarna. Var det någon speciell 
upplevelse, person, bok eller annat? 

Om nej, berätta hur du kom till kväkarna. 
 
Vännernas samfund 

Hur blir man medlem? 
Ickevåldstanken - vad betyder den för dig? 
Gemenskapen - Är den viktig för dig? Varför? 
Kväkare i vardagen  - påverkar Kväkarnas livsåskådning din vardag? Någon speciell 
praktik? Bön, tystnad eller annat? Tycker du att din trosuppfattning påverkar din 
vardag? Hur i så fall? 
Vad är det som du attraheras mest av när det gäller Kväkarnas trosuppfattning och 
praktik? 

 
Andakten och tystnaden 

Hur går en andakt till? Vem leder? 
Finns det regler kring andakten? Är dessa oskrivna eller fastslagna? 
Hur ofta besöker du en andakt? 
Besöker du andra former av kväkarmöten än andakter? Berätta om dessa? Varför 
besöker du dem? Vad får du ut av dessa? 
Vad har tystnaden för syfte för dig? Mål eller medel? 
Kan du berätta hur du använder tystnaden? 
Vad upplever du i tystnaden? Kan den bli tråkig? Har du somnat någon gång? 
Kan en tystnad vara misslyckad? Hur märks det? 
Beskriv en riktigt bra andakt eller stark upplevelse, vad utmärker en sådan, vad är 
speciellt med en bra andakt? 

 
Gruppens betydelse 

För tystnaden? 
För upplevelsen av gud?  

 
Gud, upplevelsen av Gud 

Vad eller vem är gud för dig? Hur upplever du gud i ditt liv? 
Har du varit med om när någon upplevt gud under en andakt och delat med sig av 
detta? Vad har du för tankar kring det? Hur kändes det för dig? 
Har du upplevt något själv? Hur känns det? Fysiskt - Psykiskt 
Väljer du att delge upplevelsen till de andra? Varför? 



  
 

II 

Finns det en förväntan att man ska dela med sig, att man ska säga något? 
 
Ritualer 

Finns det någon form av ritual inom Vännernas samfund? 
Hur går den till i så fall? 
Hur känner du inför denna ritual? 
Vad har ritualer för funktion? 

 
Kristendomen  

Ser du dig som kristen? Vad betyder bibeln för dig? Om inte kristen, något annat? 
 
Annat samfund än Kväkarna? 

Om du är, hur pass aktiv är du? Hur går det till där? 
 
Vill du tillägga något om Vännerna eller om dig själv som Vän? 
 
 


