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Abstract
The aim of this qualitative research study has been to investigate seven young adult Pentecostals
conceptions about religious evil, that is Satan, demons and hell. The purpose has also been to
analyze how these conceptualizations are formed. The method that has been used in this study is
individual semi-structured interviews. The result of the study show that conceptions of Satan,
demons and hell are strong in most of the individuals’ life but one. Berger & Luckmanns theories
of socialization has been applied to the results and the discussion shows that conceptions about
religious evil are formed in the primary socialization or the secondary socialization if the person
goes through the process of alternation. Bultmanns argument that modern man can’t accept the
world view that is presented in The New Testament has also been discussed and the discussion
reveals that modern day people can believe in the New Testament worldview.
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1. Inledning
För ett antal år sedan befann jag mig på ett bönemöte för ungdomar hos en medlem i en
pingstkyrka belägen i södra Sverige. Jag minns inte mycket av själva bönemötet förutom en
händelse. En kvinna bland alla ungdomar i gruppen ville att resten av gruppen skulle be för
henne. Hon ville att de skulle be för henne på grund av att hon den senaste tiden, enligt henne,
blivit attackerad av Satan. Kvinnan som inte talade svenska skulle precis få sina ord tolkade då en
person i gruppen bad tolken att inte tolka det kvinnan sagt. Detta förbryllade mig och jag förstod
inte riktigt varför detta skedde. En längre tid framåt skedde samma sak. En annan kvinna hade
under bön befallt demoner att lämna ett barn, något som hon fick stark kritik för. Under årens
lopp har jag flera gånger uppmärksammat hur man velat tysta ner allt tal om Satan och demoner i
kyrkliga sammanhang, speciellt bland unga. I samband med att fenomen som Satan och demoner
tystas ner har jag under mina år inom pingstkyrkan uppmärksammat att ett annat fenomen som
kopplas till Satan, helvetet, sällan nämns. Under de år jag varit medlem i en pingstkyrka har jag
inte vid ett enda tillfälle hört en predikan om helvetet i en vanlig pingstkyrka. Av äldre
medlemmar har jag förstått att det innan predikades om detta mer förr men att det under senare år
tystats ner. En fråga jag har ställt mig är hur detta har påverkat yngre pingstvänner i deras syn på
detta.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med min undersökning är att undersöka hur unga vuxna inom Pingströrelsen resonerar
kring och uppfattar Satan, demoner och helvetet i dagens Sverige.
Mina frågeställningar är således:


Vilka förställningar har unga vuxna inom Pingströrelsen om Satan, demoner och helvetet?



Hur har dessa föreställningar upprätthållits?
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3. Bakgrund
Nedan kommer en kort presentation av den globala Pingströrelsen och Pingströrelsen i Sverige.
Delar av Pingströrelsens religiositet som är kopplad till ”religiös ondska” kommer här att
presenteras för att sedan tas upp i resultatet. Begreppet religiös ondska används av Joseph Baker
biträdande lektor i sociologi på East Tennese State university som en beteckning för olika
religiösa föreställningar om ondska.1 Då det inom svensk forskning inte förekommer något
begrepp för denna typ av ondska har jag valt att använda mig av detta begrepp i denna uppsats. I
denna uppsats står begreppet för Satan, demoner och helvetet. Betoningen kommer att ligga på
den svenska Pingströrelsens syn på detta.

3.1 Den globala Pingströrelsen
Den globala Pingströrelsen fick sin början i Los Angeles 1906 i det område som kallades Azusa
Street. Den tidiga Pingströrelsen startade som en förnyelse rörelse bland radikala evangelikaler
med en stark betoning på den Helige Ande. En bärande tanke var att de kristna skulle uppleva de
första kristnas andedop, som skedde under pingsten, för att sedan sprida evangeliet till hela
världen innan Jesu återkomst. 2 Allan Andersson, professor i Mission och Pingst studier i
University of Birmingham, påpekar att detta var en av orsakerna till att den globala
Pingströrelsen växte från en liten grupp människor i USA i början av 1900-talet till en rörelse
med ca en halv miljard anhängare över hela världen i slutet av 1900-talet. 3 Anderson visar även
på att Pingströrelsens spridning runtom i världen lett till uppkomsten av flera olika pingstsamfund
som skiljer sig från varandra men som samtidigt anses vara pentekostala. Den globala
Pingströrelsen är alltså inte en homogen rörelse utan består av flera olika samfund och
inriktningar med sina egna religiösa uttryck.4
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3.1.1 Det religiöst onda enligt Pingströrelsen
Inom Pingströrelsen har tron på det religiöst onda varit en viktig del av den gemensamma
trosföreställningen sedan rörelsen bildades. Ondskan anser man personifieras i det väsen som
kallas Djävulen eller Satan. Djävulens mål är att stå emot Jesu uppdrag och motverka att Guds
vilja sker på jorden. Enligt Pingströrelsen är det de kristnas uppgift att stå emot Djävulen genom
bön, självbehärskning, lydnad osv. På detta sätt strider de kristna mot Djävulen i det man kallar
andlig krigsföring. Även demoner är en del av den pentekostala trosföreställningen och anses
vara Djävulens undersåtar som antingen kan besätta eller förtrycka människor i världen. Demoner
kan också vara orsaken till olika sjukdomar men anses dock inte vara orsaken till alla sjukdomar.
Keith Warrington, vice rektor och direktör för forskarutbildningen på Regents Theological
College, påpekar att demonologi och excorsism har existerat inom Pingströrelsen sedan den
startade men att det aldrig gjorts något tydligt teologiskt yttrande om hur man ställer sig till detta.
Synen på demoner kan alltså skilja sig mellan olika pingstkyrkor och kan enligt Warrington bero
på sammanhanget som pingstkyrkan existerar i. I icke-västliga pingstkyrkor är det vanligare att
det talas om demoner och demonisk aktivitet vilket Warrington menar bl.a. beror på den sociokulturella och religiösa kontext som dessa kyrkor finns i.5 Bland pingstkyrkorna i västvärlden ses
inte demonisk aktivitet i samma grad som i icke-västliga pingstkyrkor vilket Warrington menar
beror på att pingstkyrkorna i väst finns i en post-modern och post-upplysnings kontext. Istället för
att se demonisk aktivitet i de svårigheter som möter människan försöker man istället hitta andra
lösningar till detta.6 Detta innebär inte att tron på demoner och demonisk aktivitet inte existerar i
dessa pingstkyrkor men att den kan se annorlunda ut i jämförelse med icke-västliga kyrkor. 7
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Att livet fortsätter efter döden är central lärosats i pingströrelsens trosföreställning. Livet man
lever på jorden får konsekvenser för det liv som kommer efter döden. Den traditionella synen på
livet efter döden innebär att en person som blivit “född på nytt” dvs. konverterar blir frälst. 8
Frälsningen innebär bl.a. att personen efter döden kommer att få leva tillsammans med Jesus i
himlen.9 Motsatsen till himlen är helvetet. Beskrivningar av helvetet i Bibeln består bl.a. av
helvetet som en plats fylld med plågor, mörker, smärta, bitterhet och platsen dit Djävulen och
hans demoner kommer att hamna som ett straff.10 Det är de som inte är födda på nytt som
kommer till helvetet enligt den traditionella synen inom Pingströrelsen. Himlen och helvetet
anses dessutom vara eviga platser och en människa kan aldrig komma ifrån en av platserna när
hon väl har hamnat där. Warrington poängterar att Pingströrelsen inte accepterar
annihilationsläran dvs. att en människa slutar att existera efter döden om personen inte kommer
att komma till himlen. 11 Himmel och helvetet anses alltså vara två verkliga platser dit människan
kan komma. Det finns inget mellanting, människan hamnar antingen i himlen eller i helvetet.

3.2 Pingströrelsens utveckling i Sverige
Pingströrelsen i Sverige startade 1906 som en ny frikyrlig rörelse främst inom Baptistsamfundet.
Från 1913 blev rörelsen ett eget samfund och har sedan dess växt och blivit en av Sveriges största
frikyrkor.12 Pingströrelsen har sedan sin början i Sverige bestått av flera självständiga
församlingar som samarbetet tillsammans. År 2002 bildades Pingst-fria församlingar i
samverkan(Pingst FFS) som är en riksförening för alla pingstkyrkor och är till för att samordna
samarbetet mellan olika församlingar som är anslutna till Pingströrelsen.13 Enligt Pingst FFS
bygger samarbetet mellan församlingarna på en “gemensam teologisk hållning”. Denna
8
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teologiska hållning innebär det Pingst FFS kallar en “pentekostal” teologi och praxis. Detta
innebär bl.a. att man ser “ Bibeln som Guds Ord, den helige Andes inspiration vid läsning och
tolkning av bibelordet, de andliga nådegåvornas betydelse och funktion, en karismatisk och
bibeltrogen förkunnelse, andedop och andeuppfyllelse, bön för sjuka, helgelse och andligt
mognande, den yttersta tiden...”14 2014 skrevs boken Trons hemlighet av Pingst Teologiska
nätverk med syftet att “försöka ge vägledning till en rikare förståelse av den kristna trons
innebörd och djup.”15 Boken ska alltså presentera den kristna tron så som den presenteras inom
den svenska Pingströrelsen. Nedan kommer den svenska Pingströrelsens syn på religiös ondska
att presenteras bl.a. utifrån Trons hemlighet.

3.2.1 Synen på det religiöst onda enligt pingströrelsen i Sverige
I Trons hemlighet behandlas inte ondskan som ett eget tema men nämns ett antal gånger.
Ondskan beskrivs först och främst som personifierad i Djävulen. Djävulen beskrivs som en “
intelligent, ond makt, fientlig till Guds rike”.16 I likhet med Guds rike anses Djävulen ha ett eget
välde och har genom människans olydnad mot Gud fått tillträdde i den här världen. Människan
hamnar i Djävulens våld när hon väljer att gå emot Guds vilja. Även onda andar och demoner
nämns men förklaras endast kort med att Jesus erkände deras existens och att han drev ut dem ur
människor. Ondskan anses alltså vara en levande makt som motarbetar Gud i denna värld.
Djävulen försöker hela tiden locka människan att leva utan Gud och har fått makt i världen
genom att människan vände sig bort från Gud. 17 Författarna ger dock ingen förklaring till hur
den svenska Pingströrelsen ställer sig till exorcism och demonisk aktivitet.
Ondskan beskrivs också i de handlingar som människor gör dvs. synd. När en beskrivning görs
över vilka makter som kommer att besegras när Jesus kommer tillbaka nämns “…våld, rivalitet,
giftutsläpp, luftföroreningar, ondskans makter i himlarymderna…”och till sist “Jesu motståndare
14
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15
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Antikrist och den Onde själv”18 Det är alltså både mänskliga handlingar och Djävulens som
beskrivs som onda. Människan är alltså också delaktig i att ondskan existerar och har ett eget
ansvar när det kommer till ondska.19
Pingströrelsens syn på livet efter döden är enligt författarna till Trons hemlighet att den som är
kristen efter döden kommer att förenas med Jesus Kristus. 20 Den som har valt att bli en kristen
kommer att få leva i evighet hos Gud i paradiset. Vad som kommer att hända med de som inte
kommer till paradiset rent konkret framkommer inte i boken. Vid ett tillfälle när det talas om
döden refererar författarna till Lukasevangeliet 16:22,25 där det talas om den fattige Lasarus som
får komma till paradiset och den rike mannen som får plågas i dödsriket.21 Hur den rike mannens
lidande i dödsriket tolkas inom Pingströrelsen nämns inte och den aspekten av bibelversen ges
inte mycket mer utrymme. Vid ett annat tillfälle skriver författarna att de som tror på Jesus får ett
evigt liv men “För de som avvisar Jesus finns inget evigt liv”. Inte heller här ges någon förklaring
till vad motsatsen till det eviga livet innebär. Det framkommer endast att det är genom att tro på
Jesus som detta eviga liv blir tillgängligt för en människa. Ulrik Josefsson visar i sin
doktorsavhandling Liv och över nog att den tidiga pingströrelsens syn på livet efter döden för den
som inte trodde på Jesus innebar ett straff i ett evigt helvete. Enligt Josefsson kritiserades
universalismen och alla antydningar om att himmel och helvete inte var evigt. Även kyrkor som
tonade ner budskapet om helvetet kritiserades då man menade att de tog bort en viktig komponent
i den kristna frälsningsläran.22 Dessutom ansåg man att läran om Guds dom och helvetet var en
viktig motivation för de kristna att sprida den kristna tron vidare. 23
Den svenska Pingströrelsens syn på religiös ondska är inte lätt att definiera. Satan och demoner är
en del av trosföreställningen likaså ett liv efter döden men hur pingstkyrkorna ser på demonisk
aktivitet och exorcism samt helvetet är mindre klart. Tron på helvetet har dock tidigare i

18
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Pingströrelsens historia varit mycket tydligare.
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4. Tidigare forskning
Det finns en omfattande forskning om det religiöst onda inom kristendomen. Denna forskning
handlar dock till större del om ursprunget till ondska i Bibeln och hur detta har porträtterats under
kristendomens historia. Det finns få kvalitativa studier som studerar människors subjektiva
upplevelse av religiös ondska så som denna uppsats syftar att göra. Detta gäller speciellt i Sverige
där få studier har gjorts angående det religiöst onda. Här nedanför kommer det att redogöras för
en del av de studier som har gjorts om människors subjektiva uppfattning om det religiöst onda.
I sin studie ”Who belives in religious evil?” undersöker Joseph Baker om sociodemografiska
faktorer kan ligga till grund för människors tro på det religiöst onda i USA.24 Genom att använda
sig av en undersökning(Baylor Religious Survey) som genomförts av the Gallup Organization
jämför Baker ålder, etnicitet, kön, region, civilstatus och religiöst tillhörighet samt inkomstnivå
och utbildningsnivå för att hitta orsaker till en tro på det religiöst onda. 25 I studien definieras det
religiöst onda som Satan, helvetet och demoner. Resultatet av Bakers undersökning visar att
afro-amerikaner har en större benägenhet att tro på det religiöst onda än vita och andra etniska
grupper. Detsamma gäller kvinnor som visar en större tendens att tro på det religiöst onda än
män. 26 När det kommer till sociala klasser visar Bakers undersökning att faktorer som inkomst
och utbildningsnivå påverkar tron på det religiöst onda. De grupper som har hög inkomst visar
sig ha en betydligt lägre tro på det religiöst onda än de som har låg inkomst. Detta visar sig även
stämma när det kommer till utbildningsnivå. 27 Undersökningen visar dock att det finns undantag.
När inkomstnivå och utbildningsnivå jämförs med hur ofta en person besöker en kyrka framgår
det att inkomst och -utbildningsnivå inte spelar lika stor roll om individen går till kyrkan ofta.
Detta innebär att en individs tro på det religiöst onda först och främst bygger på hur ofta personen
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går i kyrkan och att social klass är underordnad detta. Att grupper som afro-amerikaner och lägre
sociala klasser har en större tro på det religiöst onda förklarar Baker med att grupper som får utstå
större lidanden försöker finna en mening med sitt lidande. Ett sätt att göra det på är att hitta
orsakerna till lidandet i någon form av religiös ondska. Detta menar Baker stämmer för afroamerikaner och individer från lägre sociala klasser då dessa grupper ofta är marginaliserade. Att
kvinnor har en större tendens att tro på det religiöst onda menar Baker beror på att kvinnor
överlag visar sig vara mer religiösa än män och att tron på det religiöst onda är en del av detta.28

I sin studie ”Conceptions of God and the Devil across the Lifespan: A Cultural-Developement
Study of Religious Liberals and Conservatives” undersöker Lene Arnett Jensen barns, ungdomars
och vuxnas föreställningar om Gud och Satan. Hon utgår ifrån ett psykologiskt perspektiv och
jämför i sin undersökning tidigare forskning som haft ett Piagetanskt fokus med sin egen
undersökning där hon har valt att fokusera på kulturens roll. Enligt Jensen spelar kulturen som
individer tillhör en viktig roll i hur man föreställer sig övernaturliga väsen som Gud och Satan. 29
I sin studie definierar Jensen kultur som något som uppstår när grupper delar grundläggande
trosföreställningar och utövar sin tro på liknande sett oavsett om de finns i samma land eller inte.
De religiösa kulturer som Jensen valt att undersöka är konservativa kristna och liberala kristna i
USA.30 Resultatet av Jensens undersökning visar att Gud och Satan utgör en viktig del av
religiösa människors psykologiska verklighet. Av de 120 deltagarna som deltog i undersökning
fick Jensen 446 beskrivningar av Gud och 213 av Satan. Utifrån dessa föreställning antyder
Jensen att dessa väsen kan spela en betydande roll i olika områden av dessa personers liv. Detta
beror dock i hög grad på ålder och den religiösa kultur man tillhör.31 Av de 120 deltagarna trodde
97 % på Gud och 65 % på Satan. Av de 65 % som trodde på Satan var större delen konservativa
kristna. Jensen menar att tron på Satan kan för dessa individer ge förklaringar till olika händelser
i livet t.ex. varför lidande uppstår.32 Jämförelserna mellan konservativa kristna och liberala
28
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kristna visar också att konservativa i högre grad såg Satan som ett väsen och gav Satan fler
övernaturliga attribut. När det kommer till hur de olika åldrarna beskrev Satan visade Jensens
resultat att barn i större grad än vuxna gav Satan fler fysiska attribut än vad ungdomar och vuxna
gjorde. De flesta vuxna deltagarna beskrev Satan i mer övernaturliga termer än vad ungdomarna
gjorde. Det var även fler vuxna som ansåg att Satan var en man medan fler barn och ungdomar
ansåg att Satan antingen kunde vara kvinna eller “något annat”.
Vad Jensens undersökning visar är att ålder och den religiösa kultur som en individ tillhör
påverkar de föreställningar som individen har om olika övernaturliga väsen.
Gerard Levey skriver i sin artikel ”The Appreciation of the Spiritual in Mental Illness: A
Qualitative Study of Beliefs Among Clergy in the UK” om 19 prästers syn på psykisk ohälsa och
andlighet i Storbritannien. Genom att använda sig av semi-strukturerade intervjuer har Levey
velat beskriva hur präster från den anglikanska kyrkan, den katolska kyrkan och pingstkyrkan ser
på och tolkar psykisk ohälsa.33 Leveys resultat visar att prästernas syn på psykisk ohälsa skiljer
sig från olika religiösa grupper och individer. För de flesta prästerna inom den anglikanska
kyrkan och katolska kyrkan, kyrkor som Levey kallar “mainstream” dvs. etablerade kyrkor i
Storbritannien, var tron på att psykisk ohälsa och andra sjukdomar kunde vara orsakade av något
övernaturligt som t.ex. andebesättning inte lika självklar som den var för präster inom
pingstkyrkan. Det var fler präster inom dessa “mainstream” kyrkor som ansåg att psykisk ohälsa
och andra sjukdomar gick att förklara vetenskapligt och att det kunde behandlas vetenskapligt.34
Det fanns dock ett antal präster inom dessa mainstream kyrkor som ansåg att psykisk ohälsa och
sjukdomar kunde ha ett övernaturligt ursprung.35 De pastorer som var aktiva inom pingstkyrkan
var mer övertygade om att psykisk ohälsa kunde ha ett övernaturligt ursprung. Orsakerna kunde
enligt de flesta pastorerna hittas i andebesättningar där demoner tagit sig in i människors liv.
Enligt dessa pastorer kan demonbesätttningar likna psykisk ohälsa.36 Levey menar att detta beror
på att de flesta pingstpastorerna har en dualistisk syn på världen där allt gott kommer från Gud
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och allt som anses vara ont kommer från demoner eller Satan. 37 Att människor blir demonbesatta
enligt dessa pastorer beror på att människor först och främst valt att skilja sig från Gud genom att
synda. Det enda sättet att skydda sig eller bli fri från detta enligt dessa pastorer är genom Jesus
Kristus. 38
I artikeln ”Notions of evil, the Devil and Sin among Chilean businessmen” undersöker Angelica
Olave 13 chilenska affärsmäns syn på ondska, djävulen och synd. Olaves utgår i sin
undersökning utifrån sekulariseringsteorin. Hon tar upp två specifika dimensioner av
sekulariseringen: den kognitiva och den sociala. Med kognitiv sekularisering menar Olaves den
sekularisering som sker när världen moderniseras och blir “disenchanted” dvs. när tron på det
övernaturliga ersätts med vetenskaplig kunskap om världen. Detta innebär att världen inte längre
ses som styrd eller påverkad av något övernaturligt utan står under människan kontroll. Religion i
ett sådant samhälle reduceras till en källa för att hitta en mening med livet, inte ett sätt att se
världen på. 39 Den sociala dimensionen av sekulariseringen menar Olaves handlar om i vilken
grad en individ är självständig gentemot den religiösa tradition man tillhör.40 Trots att Olaves
använder sekularisering som teoretiskt ramverk är hon tydlig med att förklara att hon är kritisk till
sekulariseringsteorins användbarhet när det kommer till tro i det moderna samhället.41 Detta
menar Olaves beror på att sekulariseringsteorin utgår ifrån att när ett samhälle moderniseras så
blir det automatiskt “disenchanted” och tron på det övernaturliga kollapsar.42 Något som Olaves
menar inte behöver vara fallet. Intervjudeltagarna i Olaves undersökning anser att det religiöst
onda är en realitet i deras världsuppfattning. Det fanns dock olika syner på vad denna verklighet
innebar. Å ena sidan finns det Olaves kallar den starka/objektiva synen på ondska men även den
svaga/subjektiva synen på ondska.43 Skillnaden mellan dessa syner blir tydlig när deltagarna ska
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beskriva deras syn på helvetet. De med en mer stark/objektiv syn på helvetet ser på helvetet som
en plats en människa når när hon levt ett syndigt liv dvs. en mer traditionell bild av vad helvetet
innebär. Däremot ser man inte på helvetet som en plats som är fylld med eld och fysiska plågor
utan helvetet för dessa deltagare är den totala frånvaron av Gud vilket resulterar i evig skuld och
en medvetenhet om att man missat perfekt lycka.44 De med svag/subjektiv syn på helvetet har
svårare att se att Gud skulle kunna döma någon till helvetet. För dessa personer kommer alla till
slut få en möjlighet att komma till himlen och leva med Gud. Olaves tar även upp en syn som
hamnar mitt i mellan dessa och det är synen på att människor på domedagen kommer att få välja
att leva med Gud eller inte. De som inte väljer det kommer bl.a. att få leva i evig ensamhet.
När det kommer till Satan anser de flesta deltagarna att ondskan personifieras i Satan. Skillnaden
mellan de med stark/objektiv syn och de med svag/subjektiv syn ligger i hur stor vikt de lägger på
Satans ansvar att föra människor bort från Gud. Enligt den starka/objektiva synen på Satan så
kommer allt ont från Satan. Satan är ett intelligent väsen med egen vilja och med ett tydligt mål:
att föra människor bort från Gud. Detta gör Satan främst genom att fresta människor att synda.
De med en mer svag/subjektiv syn ansåg också att ondskan var personifierad men fokus låg hos
dessa mer på att bekämpa ondskan inuti dem. Ondskan internaliseras hos dessa personer.
Olaves undersökning av tretton chilenska affärsmän visar att tron på det övernaturliga och
specifikt tron på det religiöst onda inte förlorat sin betydelse i moderna människors
världsuppfattning. 45
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5. Metod och material
Jag kommer i förestående del redogöra för mitt tillvägagångssätt i denna undersökning. Jag har
valt att använda mig av kvalitativa forskningsintervjuer något som jag anser har varit tillräckligt
för det syfte jag har haft för min undersökning.

5.1 Kvalitativa intervjuer
I mitt val av metod utgick jag ifrån min undersöknings syfte som inte är att försöka presentera en
specifik kyrkas officiella syn på Satan, demoner och helvetet utan enskilda kyrkobesökares syn
på dessa teman. På grund av detta valde jag den kvalitativa forskningsintervjun som metod för
min undersökning. Kvales och Brinckmans diskussion av den kvalitativa forskningsintervjun har
varit en inspiration i mitt val. Författarna menar att man genom den kvalitativa
forskningsintervjun kan försöka få en förståelse för en persons syn på det man undersöker. 46
Mitt val av kvalitativa forskningsintervjuer före kvantitativa enkätundersökningar motiveras av
att jag i min undersökning söker efter detaljerade beskrivningar av hur intervjudeltagarna ser på
dessa teman. I en kvantitativ enkätundersökning skulle de svarsalternativ jag formulerat utgått
från tänkta föreställningar om ondska och helvetet. Föreställningar som de deltagande kanske inte
alltid skulle ha hållit med om. Deltagarna skulle på detta sätt bli styrda i sina svar genom de
svarsalternativ jag formulerat. Även Alan Bryman tar upp dessa skillnader mellan den kvalitativa
intervjun och den strukturerade intervjun. 47 En annan fördel med den kvalitativa intervjun har
varit att man ofta kan få med icke-verbal information som en enkätundersökning inte kan ge.
Tystnad inför en del frågor är ett exempel på detta. Detta i sig är en information jag inte kunnat få
del av om jag använt mig av kvantitativa enkätundersökningar.
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5.2 Urval
Mitt val av fält till undersökningen grundade sig till stor del på mina egna erfarenheter där jag
uppmärksammat det fenomen jag undersökt. Kaijser skriver att det på grund av erfarenheter och
intressen redan tidigt i en studie finns planer på vart man ska göra sin studie.48 För mig blev
denna plats Pingströrelsen. En annan orsak till att jag valde Pingströrelsen beror på att tron på
Bibeln som Guds inspirerade ord är central inom denna rörelse. Därför har även tron på fenomen
som Satan, demoner och helvetet varit centrala.
Eftersom jag i min undersökning valt att undersöka unga vuxnas syn på dessa teman blev
Pingströrelsen ett intressant fält då det är en rörelse med aktiva medlemmar i olika åldrar. Detta
underlättade dessutom mitt sökande efter intervjudeltagare.
Eftersom jag i min undersökning inte sökt efter en specifik pingstkyrkas åsikt angående dessa
teman utan varit ute efter olika personers subjektiva syn på dessa bestämde jag mig för att hitta
intervjudeltagare genom att starta tre så kallade ”snöbollar”. Snöbollsmetoden innebär, enligt
Bryman, att forskaren tar kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för
undersökningen och sedan tar hjälp av dessa för att hitta fler intervjudeltagare.49
Den första snöbollen startade jag genom att skicka ut förfrågningar till sju olika kyrkor om att få
genomföra min undersökning hos dem. Detta gjorde jag för att kunna få så stor bredd som möjligt
på min undersökning. Av de sju kyrkorna som blev tillfrågade var det endast en kyrka som erbjöd
sig att hjälpa mig att hitta deltagare. De andra kyrkorna tackade nej eller ville inte hjälpa mig att
hitta intervjudeltagare. Det var ungdomspastorn i kyrkan som tackade ja som erbjöd sig att hjälpa
mig. Repstad skriver att det kan vara bra att få hjälp av ledare för att finna intervjudeltagare då
dessa har en bra översikt på vilka som skulle kunna utgöra eventuella intervjudeltagare, något
som man ofta själv inte har.50 Han skriver dock att det kan finnas en risk om en ledare får välja
intervjudeltagare. Det kan t.ex. leda till att ledaren väljer de personer som ledaren anser vara de
bästa eller personer som har samma åsikter som ledaren.51 För att vara säker på att detta inte
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skedde valde jag att genomföra en pilotintervju med ungdomspastorn för att få en klar bild av
hans syn på dessa frågor. Jag jämförde sedan intervjudeltagarnas svar med hans svar.
Dessa skilde sig ibland markant från vad ungdomspastorn själv ansåg. Ett intressant exempel på
detta var att en av intervjudeltagarna själv uttryckte att hans tro inte var så stark. Hade
ungdomspastorn velat hitta någon som representerade kyrkan på ett sätt som han ansåg vara
fördelaktigt hade han enligt mig valt någon lämpligare.
Som jag nämnt ovan valde jag att starta två andra snöbollar. Dessa två snöbollar valde jag att
starta i en större stad som ofta har setts som en central stad för Pingströrelsen. Här ligger även en
av de största pingstkyrkorna i Sverige. Pastorn i denna pingstkyrka hade tidigare tackat nej till att
jag kom och gjorde en undersökning där. Som jag nämnt ovan har inte syftet med denna
undersökning varit att visa på en enda kyrkas syn på dessa teman utan enskilda personers syn.
Därför valde jag att genom olika kontakter försöka hitta intervjudeltagare. Den ena av mina
snöbollar startade jag genom en nära släkting som själv tillhört pingstkyrkan tidigare men nu
tillhör Livets ord. Precis som det kan vara med ledare som väljer intervjudeltagare, måste man
vara medveten om risken att den som rekommenderar kan välja intervjudeltagare som kommer
svara så som denna person själv skulle svara. Detta är väldigt viktigt att tänka på när en person
som rekommenderar tillhör ett annat samfund. Även Repstad tar upp detta i samband med
snöbollsmetoden.52 Den tredje snöbollen startade jag genom att be några av de intervjuade att
rekommendera en annan person. På detta sätt fick jag kontakt med andra personer som inte kände
någon jag kände. Det urval som gjordes bestod till slut av sju personer i olika åldrar mellan 19-30
år. Samtliga deltagare var etniska svenskar. Intervjuerna genomfördes mellan mars och april
2012.

5.3 Genomförande
Innan jag genomförde mina intervjuer var det viktigt att få en bred kunskapsbas för ämnet. Kvale
och Brinkmann menar att detta är speciellt viktigt för att man bl.a. ska kunna ställa relevanta
frågor om ämnet.53 Här upplevde jag att mina förkunskaper som aktiv medlem i pingströrelsen
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gav mig en bra grund att bygga mina kunskaper på. Dessutom underlättade det vid formuleringen
av frågor. Vilka nackdelar denna förkunskap kan ha haft kommer jag att redogöra för nedan.
Efter att ha bildat mig en överblick av ämnet var det dags att avgöra vilken intervjuteknik jag
skulle använda mig av. Jag valde att använda mig av semi-strukturerade intervju, en
intervjuteknik som enligt Byrman innebär att man använder sig a en intervjuguide men inte är
bunden av den. Denna intervjuteknik är dessutom flexibel till sin karaktär.54 Jag upplevde
flexibiliteten som något väldigt användbart då man lätt kunde formulera frågor under intervjuerna
då intervjudeltagarna tog upp intressanta teman.
Denna intervjuteknik ger dessutom intervjudeltagarna friheten att plocka fram det de anser vara
viktigt och relevant angående temat, något som även Bryman poängterar. 55 En annan fördel jag
upplevde med den semi-strukturerade intervjutekniken var att den underlättade för mig som
intervjuar för första gången. Att kunna använda sig av en intervjuguide underlättade under hela
intervjun något som hade varit betydligt svårare om jag valt att använda mig av en ostrukturerad
intervjuteknik.

De intervjuer jag utförde gjordes i en miljö där intervjudeltagarna kunde känna sig trygga. Det
var ofta hemma hos intervjudeltagaren och i ett fall på jobbet hos en av dem. Jag inspirerades av
Repstad när jag diskuterade plats för intervjun med deltagarna. Repstad menar att platsen för
intervjuerna kan påverka hur intervjuerna blir. Genom att vara hemma hos personen man
intervjuar eller på en plats där personen känner sig hemma kan intervjudeltagaren få en
psykologisk fördel.56 Genom att skapa en trygg plats för intervjudeltagaren ökar chanserna till en
lyckad intervju. Därför försökte jag alltid få till det så att intervjuerna genomfördes hemma hos
intervjudeltagaren.

Bryman menar att man i en kvalitativ undersökning inte endast är intresserad av vad
intervjudeltagaren säger utan på vilket sätt personen säger det.57 Detta är en av anledningarna till
att man spelar in de intervjuer man genomför. Genom att använda mig av inspelningsfunktionen
på min bärbara dator kunde jag förutom att lyssna på vad personen sa uppmärksamma på
54
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eventuella icke-verbala budskap som intervju deltagaren gav. Även Repstad tar upp dessa
fördelar med ljudinspelning och menar att det även till analysfasen är en stor fördel om man
spelat in intervjun.58 Det kan dock finnas risk med att spela in intervjuerna. Bryman menar att en
av riskerna kan vara att intervjudeltagaren känner oro inför att bli inspelad.59 Enligt Repstad kan
det leda till att intervjudeltagaren blir hämmad. 60 För att undvika situationer som dessa har jag
redan tidigt varit noga med att poängtera att jag kommer att använda ljudinspelare och att de
endast kommer att användas i forskningssyfte. Under mina intervjuer har jag inte upplevt att mina
intervjudeltagare ansett att det varit jobbigt att bli inspelade. Det inspelade materialet har jag
sedan transkriberat och sedan skickat till intervjudeltagarna så att de har fått möjlighet att se den
transkriberade intervjuen. Eliasson menar att detta är en fördel att göra på detta sätt då det kan
finnas en risk att missförstånd kan ha skett.61 Det kan även ge intervjudeltagarna en trygghet att få
se sina uttalanden skriftligt.

5.4 Etiska överväganden
För att kunna följa de etiska kraven som gäller för vetenskaplig forskning har jag använt mig av
de riktlinjer som man kan finna i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa etiska
principer består av fyra huvudkrav som jag nedan kommer att presentera. Jag kommer även att
redovisa hur jag har förhållit mig till dessa krav. Vetenskapsrådet menar att de etiska principer
och krav som de presenterar inte behöver ses som regler man måste hålla sig strikt till utan de ska
mer ses som vägledare i ens arbete.62

Vetenskapsrådets första krav är informationskravet. Detta krav innebär att den som utför
undersökningen ska informera undersökningsdeltagarna om syftet med undersökningen och
vilken roll deltagarna har i denna undersökning. I informationen man ger
undersökningsdeltagarna ska det också framgå att deltagarna har möjlighet att avbryta sin roll i
undersökningen när de själva vill. 63 I min undersökning har jag använt mig av tre snöbollar(se
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ovan), en av dessa snöbollar startades genom en kyrka. I mitt sökande efter kyrka skickade jag ut
en förfrågan till ett flertal kyrkor där jag förklarade vem jag var och beskrev min kommande
undersökning. Efter att ha fått godkänt från en av kyrkorna fick jag fyra nummer och en epostadress där jag kunde nå mina intervjudeltagare. Jag ringde upp samt skrev till varje
intervjudeltagare och delgav dem den information som kyrkan tidigare tagit del av. Jag
informerade dessutom om att de intervjuer jag skulle genomföra skulle spelas in och att om
personerna ansåg att detta var obehagligt fick de meddela mig om detta. Denna information
upprepades sedan vid varje intervjutillfälle. Jag gick tillväga på samma sätt med de personer jag
fann genom personliga kontakter.

Vetenskapsrådets andra krav är samtyckeskravet, vilket innebär att alla undersökningsdeltagare
måste ge sitt samtycke till forskaren som utför undersökningen. 64
I min förfrågan till kyrkan informerade jag att kyrkan kan vid vilken tidpunkt som helst välja att
avbryta sin medverkan i undersökningen. Ett mail skickades dessutom till varje intervjudeltagare
där jag delgav dem denna information. Ett sätt att avbryta sin roll i undersökning är bl.a. genom
anonymisering, därför valde jag att informera alla intervjudeltagare att möjligheten att vara
anonym fanns.65 Inom samtyckeskravet ingår det att forskaren och uppgiftslämnaren inte står i ett
beroendeförhållande till varandra.66 Eftersom jag själv är en aktiv medlem i en pingstkyrka har
jag varit noga att välja intervjudeltagare som jag inte har någon personlig relation till på något
sätt för att på detta sätt inte påverka undersökningen.

Det tredje krav som Vetenskapsrådet presenterar är konfidentialitetskravet vilket innebär att
information och uppgifter av personlig karaktär om dem som medverkar i undersökningen ska
behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Detta innebär bl.a. att det
undersökningsdeltagarna sagt i undersökningen inte ska kunna identifieras av utomstående
personer. 67 I den förfrågan jag skickade ut till olika kyrkor informerade jag om att möjligheten
att vara anonym fanns. Som jag nämnt ovan informerade jag även varje intervjudeltagare om att
de fick vara anonyma. Alla intervjudeltagare valde att vara anonyma och därför kommer deras
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namn inte att komma fram i undersökningen. Detsamma gäller för ort och vilken kyrka respektive
person tillhör. Att anonymisera namn, ort och vilken kyrka varje person tillhör har jag ansett vara
speciellt viktigt då ett antal undersökningsdeltagare tillhört en kyrka vars pastor tackade nej till
att hjälpa mig hitta intervjudeltagare i just den kyrkan. En fördel med att jag valt att göra min
undersökning i kyrkor med ett större antal medlemmar är att det på detta sätt är svårare för andra
medlemmar i kyrkan att identifiera intervjudeltagarnas svar då riskerna att ”alla känner alla” är
mindre.
Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet presenterar är nyttjandekravet. Detta krav innebär att allt
material som forskaren samlat in från varje enskild undersökningsdeltagare, inte får användas i
något annat syfte än i forskningssyfte. 68 I min förfrågan till de olika kyrkorna informerade jag
om att allt material som jag kommer att samla in endast kommer att användas i forskningssyfte.
Denna information fick även intervjudeltagarna ta del av via telefon och e-mail. Vid varje
intervjutillfälle upprepades även denna information.

5.5 Graden av tillförlitlighet
Då det undersökningsmaterial som en forskare utgått ifrån inte är tillgängligt för en läsare måste
det finnas möjlighet att kontrollera det material som undersökningen bygger på.
Inom kvantitativ forskning har begreppen reliabilitet, validitet och generalisering varit viktiga
kriterier för att kontrollera kvantitativ kunskap. Inom den kvalitativa forskningen har det
diskuterats om begreppen reliabilitet, validitet och generalisering är giltiga begrepp att använda
även för kvalitativa kunskap.69 Bryman nämner Lincoln och Guba som menar att man istället för
reliabilitet, validitet och generalisering borde använda sig av andra kriterier: tillförlitlighet och
äkthet.70 En av orsakerna till att de förespråkar dessa kriterier vid kontroll av kvalitativ kunskap
är att reliabilitet, validitet och generalisering förutsätter att det finns en absolut sanning om ett
socialt sammanhang som forskaren ska finna. De menar att det inom den kvalitativa forskningen
kan finnas fler möjliga tolkningar av en social företeelse.71 Tillförlitlighet och äkthet delas sedan
in i fyra samt fem kriterier. Jag har i min undersökning valt att använda mig av de kriterier som
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hör samman med tillförlitlighet. I detta har jag inspirerats av Bryman som menar att
äkthetskriteriernas betydelse för den kvalitativa forskningen är kontroversiell. Många av
kriterierna går väl i hand med action research vilket gör att dessa kriterier är irrelevanta för min
undersökning. Två av de kriterier som hör samman med tillförlitlighet är trovärdighet och
pålitlighet. Jag kommer nedan förklara varje begrepps innebörd och hur jag har förhållit mig till
dem.

5.5.1 Trovärdighet
Eftersom att man kan finna flera olika tolkningar av en social företeelse är trovärdigheten och
pålitligheten av dessa tolkningar av stor vikt. Trovärdighetskriteriet innebär bl.a. att forskaren har
gått tillväga enligt vetenskapens accepterade regler.72 Ett annat sätt att öka trovärdigheten är
genom att låta de personer som deltar i undersökningen få del av ens resultat så att man försäkrar
sig om att man uppfattat deltagarnas verklighet på ett korrekt sätt.73 I min undersökning har jag
valt att låta intervjudeltagarna se de transkriberade intervjuerna och kommentera eventuella
otydligheter eller sådant som de har velat ändra på. Samtliga intervjudeltagare meddelade att de
var nöjda med transkriberingarna och hade inget att tilläga till dem.

5.5.2 Pålitlighet
Pålitlighetskriteriet innebär att forskaren redogör och förvarar de olika faserna av
forskningsprocessen på ett sådant sätt att det är tillgängligt för andra att se hur den har gått
tillväga.74 Bryman menar att detta innebär att man redogör för sådant som problemformuleringar,
fältanteckningar, transkriberade intervjuer o dyl. 75 I min undersökning har jag varit noga med att
spara all material jag samlat in under forskningsprocessen och anteckna allt jag valt att göra
under i min undersökning. Jag har till exempel, som man kan se ovan, redogjort för mitt val av
intervjudeltagare. Jag har även valt att redogöra för hur intervjuerna gått till väga och sparat de
transkriberade intervjuerna. Dessa är några exempel på hur jag höjt pålitligheten på denna
undersökning.
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5.6 Metoddiskussion
Något som kan anses vara problematiskt i undersökningen som denna kan vara det faktum att det
är inom Pingströrelsen undersökningen utförs. Jag är själv uppvuxen inom pingstkyrkan och är än
idag en aktiv medlem. Repstad skriver att en undersökning som görs i ett fält man väl känner till
och som ligger en nära kan leda till att man förlorar den akademiska distansen. Han menar att det
alltid är problematiskt att vara opartisk i en kvalitativ forskning och detta blir ännu svårare när
man har en personlig relation till det fält man studerar. Detta betyder inte att man ska undvika
forskning på hemmaplan. Det viktiga är att man är medveten om vilka fallgropar som finns så att
man undviker dem. 76
Enligt Repstad finns det en risk vid forskning på hemmaplan, att man tar många saker för givet.
Att vara medveten om denna risk gör att man kan försöka undvika detta så mycket som möjligt.
Repstad nämner även att om man är i ett beroendeförhållande till vissa personer i en miljö eller
till själva miljön ska man helst undvika forskning på denna plats, speciellt när det kan få
konsekvenser för den som utför undersökningen. 77 För min undersökning har detta varit aktuellt
vid val av kyrka. Då det skulle ha kunnat få konsekvenser för mig som aktiv medlem i min egen
kyrka valde jag att undvika min egen kyrka och istället kontakta en kyrka där jag inte kände
någon och ingen kände mig heller.
Som medlem i en pingstkyrka hade det underlättat att hitta intervjudeltagare bland vänner och
bekanta eftersom att jag skulle veta vilka som skulle passa in i mitt urval. Det som hade kunnat
försvåra intervjuerna är det faktum att jag hade haft svårt att hålla mig neutral till dessa personer.
Även Repstad nämner att vid intervjuer med vänner och bekanta finns det en risk att ens närhet
till dessa kan störa forskningen. 78 Därför valde jag att intervjua personer som jag inte hade någon
personlig relation till. Det positiva med att ha vänner och bekanta inom ens egen religiösa
samfund är att man kan använda dessa för att få tag i andra intervjudeltagare. Som jag nämnt
ovan var det genom två bekanta som jag fick kontakt med hälften av de personer jag intervjuade.
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En av de fördelar jag upplever med att forska “hemma” är att man har en stor kännedom om det
man talar om. Detta har underlättat formuleringen av följdfrågor under själva intervjun.
Att få intervjudeltagarna trygga för att kunna få fram ett rikt material anser jag är viktigt. Genom
att själv presentera mig och förklara att jag tillhör en pingstkyrka anser jag att jag gjort
intervjudeltagarna trygga och underlättat för dem att tala om ett tema som kan vara känsligt och
svårt att tala om med någon som inte delar samma världsuppfattning.
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6. Teori
Denna uppsats teoretiska ramverk består av Rudolf Bultmanns avmytologisering av Nya
testamentet som den presenteras i texten Kerygma and Myth a Theological Debate och Peter
Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteori så som den presenteras i boken
Kunskapssociologi och Peter Bergers bok The Sacred Canopy.

6.1 Bultmann och avmytologiseringen av NT
Rudolf Bultmann var en tysk teolog som blivit känd i den moderna teologins historia för att
avmytologisera Nya testamentet. Enligt Bultmann så är den världsbild som Nya testamentet
presenterar en mytologisk världsbild. I denna världsbild är världen indelad i tre delar där himlen
är Guds boning, jorden är människans boning och helvetet är en plats fylld med plågor.79 Även
om jorden är människans boning så är det där kampen mellan Gud och hans änglar och Satan och
hans demoner utspelar sig. Människan står mellan denna kamp och kan hela tiden bli påverkad av
den. T.ex. kan Gud inspirera en människas tankar att göra goda saker samtidigt som Satan kan
fylla en människas tankar med onda tankar. Demoner kan besätta andra människor samtidigt som
Gud kan ge sin ande till människorna. Hela denna kamp kommer att sluta vid tidens slut när
Satan, synden och döden kommer att bli besegrad och Gud kommer att döma världen. Domen
kommer att leda till att några kommer att komma till himlen och andra till helvetet. 80 Allt detta är
exempel på den mytologiska världsbild som Nya Testamentet presenterar. Bultmann menade att
den moderna människan inte kan ta till sig en sådan världsbild. Att predika det kristna budskapet
för den moderna människan med en sådan världsbild skulle bara leda till ett förkastande av
kristendomen då denna världsbild är föråldrad.81 Vetenskapen har lett till att en ny världsbild har
uppstått. I denna värld kan onda eller goda andar inte längre existerar. Sjukdomar är inte längre
orsakade av demoner eller andra övernaturliga orsaker.82 Hur ska då det kristna budskapet bli
relevant för den moderna människan? Lösningen på detta enligt Bultmann är att avmytologisera
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det kristna budskapet. Genom att avmytologisera allt som tillhör den Nytestamentliga
världsbildilden menar Bultmann att man kan nå det riktiga budskapet om människans existens.
83

På detta sätt kan kristendomen enligt Bultmann bli mottagligt för den moderna människan.

I denna uppsats kommer Bultmanns teori om avmytologisering jämföras med intervjudeltagarnas
svar för att på detta sätt kunna se om intervjudeltagarna som lever i en modern tid accepterar eller
inte accepterar en världsbild som bygger på Nya Testamentet.

6.2 Socialisation
Enligt Berger är människans verklighet en socialt konstruerad verklighet. Genom externalisering
dvs. genom mänsklig aktivitet skapar människan i samspel med andra människor samhället.
Samhället får sedan genom objektivisering en självständig karaktär som människan sedan
socialiseras in i att acceptera som naturlig. Detta kallar Berger för internalisering. 84 Människan
tar till sig den objektiva världen och gör den till sin egen subjektiva värld.85 Samhället är således
en produkt av människan samtidigt som människan blir en produkt av samhället. Den verklighet
som människan skapat i det sociala samspelet överförs sedan från generation till generation
genom socialisation.
Socialisation kan delas in i primär socialisation och sekundär socialisation. Den primära
socialisationen sker vid en individs barnaår och sker främst genom individens familj. Det är i den
första socialisationen som en individ utvecklas till att bli en del av samhället. Den primära
socialisationen innebär att individen tar till sig (internaliserar) de signifikanta andras(i detta fall
familjens) objektiva värld så som de presenterar den för individen.86 Den värld som internaliseras
blir fast förankrad i individens medvetande och är svår att förändra eller ta bort även om
individen internaliserar andra världar i sin sekundära socialisation.87 Den sekundära
socialisationen innebär bl.a. att individen börjar internalisera “undervärldar” dvs. världar som är
underordnade den första internaliserade världen.88 Detta sker genom institutioner som t.ex. skola
och arbete där lärare och arbetskamrater påverkar individen. Dessa undervärldar påverkar
individen i mer eller mindre grad. Enligt Berger kan en subjektiv värld endast upprätthållas av
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“specifika plausibilitetsstrukturer” dvs. den specifika sociala bas och de sociala processer som
krävs för att den skall vidmakthållas”.89 Det alltså i mötet med andra människor genom ständiga
samtal som den subjektiva världen upprätthålls. Detta sker ofta med implicita medel. Om samtal
avbryts med de som förmedlar en viss plausibilitesstruktur så kommer de subjektiva
verkligheterna att hotas.90 Detsamma gäller om delar av den subjektiva verkligheten tas bort eller
inte tas med i samtalet längre. Dessa delar av verkligheten kommer med tiden att bli tvivelaktiga
då det inte längre är en del av samtalet.91 En individs plausibilitetsstruktur kan förändras även om
det är svårt. Berger och Luckman kallar detta för växling(alternations). Detta innebära att en
person resocialiseras. Den tidigare internaliserade subjektiva världen bryts ner och förändras.
Detta kan enligt Berger och Luckman endast ske genom att en indivd har tillgång till en effektiv
plausibilitetsstruktur dvs. en social bas där denna förändring kan ske. Plausibilitetsstrukturen
måste alltså förmedlas av signifikanta andra som personen kan identifiera sig med på ett starkt
känslomässigt sätt. Berger och Luckman tar upp den religiösa omvändelsen som ett exempel på
växling.92

Socialisationsteorin så som den presenteras av Berger och Luckman kommer i denna uppsats
användas i resultatet för att analysera socialisationens roll i upprätthållandet av föreställningar om
Satan, demoner och helvetet.
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7. Resultat
I följande kapitel kommer resultatet av de kvalitativa intervjuerna att presenteras. Studiens
resultat kommer att delas in efter de teman som ingick i intervjuerna. Dessa var Ondska och
människan, Ondskans ursprung Satan och demoner i kyrkan, livet efter döden, vem kommer till
helvetet? och helvetet i kyrkan Informanterna har döpts om för att bevara deras anonymitet. Ingen
djupare bakgrund kommer att presenteras om informanterna förutom informanternas val att bli
pingstvänner. Detta beror på att det inte är relevant för undersökningen.

7.1 Presentation av deltagarnas religiösa bakgrund
På frågan hur länge hon har varit kristen berättar Hanna att hon döpte sig när hon var tretton år
men att hon varit med i kyrkan ”sen ett år, nä men eller så här sen mamma och pappa tog med
mig till söndagsskolan”.93 Hannas föräldrar är kristna och hon har alltid tillhört en pingstkyrka.
Hon upplever att hennes tro ibland kan gå upp och ner men att den är mycket bättre efter att hon
kommit hem från en bibelskola hon gått i USA. Det viktigaste i hennes tro är ” att han verkligen
finns där när jag kan, för jag pratar mycket och det är liksom skönt att han finns där att snacka
med, oavsett vad det är.” 94

Jens berättar att han döptes när han var 11 år men att han har svårt att säga exakt när han blev
kristen då han växt upp i en kristen familj och alltid haft en tro. Det viktigaste i Jens tro är
relationen han har med Gud, att enligt honom ” inte bara en massa ritualer jag gör för att jag
måste, aa men det är en relation”. 95Även församlingen är viktig för Jens. Att vara i ett
sammanhang med andra kristna och kunna bidra till kyrkans arbete är en viktig del av hans tro.
Jens studerar på en bibelskola i den kyrka han går i och hjälper till som ungdomsledare.

Daniela berättar att hon inte växt upp i en kristen familj och att hon valde att bli en kristen vid ca
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15 års ålder. Även om hon inte växt upp i en kristen familj hade hon ” alltid trott att det finns
något, att det finns en Gud fast jag inte riktigt har kunnat relatera till vem det är eller så.”96
Beslutet att bli kristen gjorde hon efter att ha följt med en kompis till kyrkan och sedan börjat
umgås med den kristna gruppen där. Det viktigaste i Danielas tro är att hon vet att Gud har ett
syfte med hennes liv.

Hans berättar att han varit med i kyrkan i hela sitt liv då hans föräldrar är kristna men att han
valde att ” satsa på min relation med Jesus” när han var ca 15 år. Att växa upp i kyrkan har för
Hans varit bra men han har ibland upplevt att det kan vara lite instängt att bara ha ”mest vänner i
kyrkan.”97 Han har dock aldrig funderat på att lämna kyrkan. Det viktigaste i Hans tro är att Gud
har ett syfte med honom.
Gustav är inte säker på när han blev kristen. Han gick som liten till Svenska kyrkan men slutade
gå någon gång i tonåren. Han konfirmerade sig dock när han var 14 år och säger att det då blev
verkligt för honom. Han började inte gå i kyrkan förrän i 20 års ålder igen och då i den
pingstkyrkan han nu tillhör. Gustav menar att han inte har en så stark tro och att det viktigaste i
hans tro är att ” visa på sin tro kanske gentemot sina medmänniskor.”98

Lars berättar att han är uppväxt i en kristen familj och känner att tron alltid har varit med honom.
Han tog ett eget beslut att bli kristen när han döpte sig vid 14 års ålder. Det viktigaste med hans
tro är att den ger honom mål och en mening.

Anders berättar han valde att döpa sig vid 13 års ålder men att även han har växt upp i en kristen
familj. Att vara en kristen har varit en naturlig del av hans liv. Hans tro har enligt honom växt
fram mer och mer med åren. Det viktigaste i hans tro är tryggheten i att veta att vad som än
händer så är Gud där.
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7.2 Ondska och människan
För samtliga deltagare är ondska något högst verkligt och något som påverkar deras vardagliga
liv. På frågan om vad ondska var för deltagarna kopplade fyra av intervjudeltagarna ondska till
mänskliga handlingar och attityder, andras och egna. Anders säger: ”Att man inte vill någon
annans bästa, det är ondska. Att människor far illa det är ondska. Far illa av andra människor, ja,
det skulle jag säga det är ondska.” 99 För Lars är ondska:” Ja alltså ondska, ehh… Det är
egentligen, egentligen allting, alltså handlingar och tankar och… alltså så här som har sitt
ursprung i ett icke- eller ett inte, ett inte kärleksfullt tänk eller så där ett egoistiskt tänk…”100
Hans talar om att ondska är sådant som är utanför Guds vilja. ”När vi gör sådant som är utanför
Guds vilja, då gör vi en ond handling, en ond gärning skulle jag vilja säga”101 På frågan om de
kunde ge några exempel på ondska var naturkatastrofer, våld, krig och personer kopplade till
krig vanliga exempel men även sådant som svartsjuka och själviskhet. Anders säger till exempel:
”Avundsjuka det är ondska, svartsjuka det är ondska.”102 För Gustav så som Anders och Lars är
krig exempel på ondska och därför menar Gustav att det är svårt att se ren ondska i Sverige då vi
i Sverige inte drabbas av krig. ”Ehh, man tänker ju främst på krig liksom. Ehh judeutrotningen
under andra världskriget är väl det mest klockrena exemplet kanske på ren… aaa, ehhh men det
är svårt kanske när man bor i Sverige och upptäcka liksom så ren ondska här i vardagen
liksom.”103 För Hans, Anders, Gustav och Lars kopplas således ondska till mänskliga handlingar
och attityder, åtminstone när de först ska förklara vad ondska är. Även för Hanna, Daniela och
Jens är ondska kopplat till mänskliga handlingar men redan tidigt i intervjun ges antingen
antydningar eller klara hänvisningar till att ondska även kan vara något övermänskligt. För Hanna
var det svårt att definiera vad ondska var men under hennes försök att svara på vad ondska är
nämner hon att ondska är en ond kraft men även någon hon kallar den onde. ”Nä men ondska för
mig är verkligen när det är någonting som vill förstöra för mig typ som den onde lite så.” 104
Senare under intervjun framkommer det att när Hanna talar om den onde så menar hon Satan.
Även om Jens ger exempel på ondska så som lögn, stölder, mord etc. menar han att ondskans
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frontfigur är Djävulen då han precis som allt ont endast vill förstöra. ”Om jag skulle sätta ett
namn eller en person på ondska så skulle ju det djävulen. ” 105 Även Daniela nämner att bakom
allt det onda som sker i världen finns det en makt som leder denna ondska. ”Aa men jag tror inte
någon sjukdom eller nått krig, eller nått sånt är Guds plan utan att det finns en annan makt som,
som, som uttrycker sig så.” 106 För Hanna, Jens och Daniela är alltså ondska kopplat till något
eller någon som inte är av mänsklig art något som Anders, Hans, Gustav och Lars inte nämner
när de först talar om ondska. Vare sig man valde att nämna någon övermänsklig makt eller inte
gav varje intervjudeltagare exempel på handlingar som kan klassificeras som onda. Detta ledde
till frågan om människans förhållande till ondskan och om människans natur. I denna fråga
skiljde sig svaren åt en del. Det man kan notera är att endast en av intervjudeltagarna menar att
människan föds som en ond varelse och endast en är övertygad om människans fullkomliga
godhet. För Jens är tanken om människan som rent god svår att acceptera då människan felar på
många olika sätt. . ”Jag har väldigt svårt och se att en människa skulle födas till att vara ren
ondska eller bara ond. Samtidigt som alla människor gör ju fel och misslyckas och därför har jag
väldigt svårt och se att en människa är bara god också. ”107 Istället för en rent god människa
menar Jens att människan är kapabel till att göra antingen gott eller ont. En tanke som de flesta
delade även om de inte kände sig helt säkre i sina svar. ”Ja, jag vågar inte säga rent ut , vi är nog,
just nu vad jag tro att vi är neutrala. Och chansen och välja mellan gott och ont. Eller så är vi
goda och så… från början och så kommer ondskan in så får vi välja och stå emot ondskan eller
stanna kvar. Så antingen neutrala eller goda men inte onda…”108 Hanna är alltså inte helt säker på
människans natur förutom att hon är övertygad om att människan inte föds ond. Hans var den
ende av de intervjuade som menade att människan var ond men menade att det finns en förklaring
till det. ” Ja, alltså man skulle kunna säga att mänskligheten är ond eller helt enkelt har brist på
Gud”.109 Hans menar alltså att orsaken till att människan är ond beror på att hon har brist på Gud.
Han pekar på att bristen på Gud leder människan till ondska.
Lars var den ende av de intervjuade som menade att människan föds god. På grund av sin
religiösa övertygelse menar Lars att han inte kan tro annorlunda än att människan föds god.
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”Människan tror jag är god. Absolut. Alla människor är… sen så formas vi och påverkas av
mycket men, men i grunden är alla människor goda. Det är väldigt svårt att tro någonting annat
om man är kristen.”110 Trots att tankarna kring människans förhållande till en viss del skiljer sig
mellan intervjudeltagarna är alla övertygade om att ondska någon gång antingen har kommit in i
människan eller påverkat henne utifrån.

7.3 Ondskans ursprung och kraft
Ondskans påverkan på människan ledde i en del av intervjuerna till frågan om ondskans
ursprung. Anders hänvisar i sitt svar om ondskans ursprung till Bibeln något som även Lars gör.
Anders säger: ”Vart ondskan kommer ifrån? Egentligen så tror jag ju att alltså, jag är kristen , jag
har en biblisk livsstil och försöker hitta liksom mina existentiella frågor och svar från Bibeln
liksom och i min kristna tro. Och jag tror att ondska kommer ifrån liksom djävulen och att det är
han som är roten till all ondska liksom.”111 Däremot skiljer sig Lars svar från de andras svar
genom att fråga sig om ondskan inte startade tidigare än hos ”lucifer”. ”Men någonstans så måste
det ju ha startat det också. Någonstans så måste ju han ha lärt känna ondskan för att kunna, alltså
för att kunna ehh…men det som hände och det är ju, det är det tidigaste man kan hitta om
ondskan. Ehh i sin tro, alltså, alltså…” 112 Lars avslutar med att förklara att ondska har sin början
i ett egoistiskt tankesätt där ens prioritet endast är en själv.
De flesta av intervjudeltagarna var i likhet med Anders och Lars övertygade om att ondskans
ursprung kom från djävulen eller Lucifer som man också valde att säga. Däremot skiljde de sig i
deras syn på djävulen och den påverkan han har.. De flesta deltagarnas bild av djävulen var att
han var en fallen ängel. Flera av dem nämnde eller berättade berättelsen om ängeln som valde att
göra uppror emot Gud och sedan föll. Jens säger ”djävulen alltså som man har blivit lärd liksom
sen jag, eller liten det vet jag inte, men som jag har fått höra eller liksom så. Så var ju djävulen en
ängel som blev maktlysten som blev utkastad från himlen av Gud och aa men han försöker
liksom förstöra för människor och liksom få människor och må dåligt och först…ja men liksom
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förstöra.”113 Något som även Daniela, Hans, Anders, Lars och Hanna menar. För dessa sex är
djävulen en individ med en egen personlighet men han ses inte som en fysisk varelse. Daniela
säger först att hon mer ser djävulen som ett det men ändrar sig sedan och säger att precis som hon
ser Gud som en person, ser hon på djävulen som en person. Anders menar att om han ska försöka
beskriva djävulen som en person är det en person med mycket hat. Hanna ger en av de mest
beskrivande bilderna av djävulen och tar upp en syn på djävulen som ingen annan av de
intervjuade tar upp.
En ensam individ som vill ha makt, som är ond. Jag vet inte ens om du vill ha personligheten men
nu tänker jag att aaa. Nä men som ba är ond och vill ha sitt eget som har förlorat någonting och fyller
det med någonting som inte är värt att fylla det med. Han har förlorat. Han har ändå Guds kärlek om
man kan säga det men han tar inte emot det vilket för mig betyder att han har förlorat det. För han
har det inte i sig och är ensam och fyller det, fyller på som vi kan göra. Ehh… som vem som helst
kan som känner sig ensam som inte har Gud vid sin sida kan fylla sitt liv med onda saker och kan
fylla det med annat som inte är Guds karaktär. Lite så kan jag känna att han är. Man har ändå ett
hopp för att man ska typ kunna snacka med honom men du typ det. Men det går ju inte riktigt.

(Hanna intervju mars 2012)
Hanna målar upp en bild av djävulen som en person som har hamnat väldigt fel i livet och som
inte vill ha hjälp tillbaka. Det som mest skiljer Hannas svar från de andra är att hon menar att
Gud fortfarande älskar djävulen, något som man inte finner hos någon annan av
intervjudeltagarnas bild av djävulen.
Av alla deltagare var det endast en som var tveksam till djävulens existens, makt och påverkan i
deras personliga liv. Den resterande delen av gruppen menade att de kunde se bevis på Djävulens
existens i världen och i deras liv. Djävulens påverkan i de intervjuades liv kunde ses i de
moraliska handlingar som andra och de intervjuade själva gjorde. Anders menar:” Ja, nä men
alltså, man träffar på människor som är oärliga. Människor som ljuger. Att jag själv ljuger. Att
jag också påverkas alltså att , att jag flera gånger kanske drar till med en lögn eller liksom snackar
skit eller vad som och sen inser man att men , vad var det där bra för liksom? Det är klart att då
tror jag ändå liksom att det finns liksom makter i världen liksom eller om det är i ja, som vill
påverka åt det hållet som vill att jag ska bete mig på det här sättet.”114 Detta anser även Lars och
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Jens. De moraliska handlingar man gör är ett resultat av Djävulens påverkan i ens liv. Detta ledde
till fråga om man kan ge skulden för ens handlingar på Djävulen, något som de förnekade och
menade att alla människor har ett val att göra. På frågan hur man kan sätta in djävulen i allt det
onda man gör försöker Jens förklara hur djävulen är grunden till människans onda beteende och
att det är något som började vid syndafallet. Däremot har han svårt att förklara hur djävulen idag
kan påverka människor att göra sådant som inte är gott.
Hanna, Hans och Daniels beskrivning av hur djävulen påverkar deras vardagliga liv skiljer sig
från de andras beskrivningar i det att de menar att djävulen lägger sig i deras andliga liv.
När Hanna ska beskriva hur djävulen påverkar hennes vardagliga liv kopplar även hon det till
moraliska handlingar men även andliga handlingar som att t.ex. ta tid för att be.”Nä men typ att
komma hem… alltså under bibelskolan jag var på nu så, amen man lever i det kristna
sammanhanget. Man lever, man går till kyrkan de dagarna, man är i ett kristligt sammanhang
man ber varenda timme typ nä men så här och då är det jätteenkelt att följa Gud. Att komma hem
till Sverige lämna alla där borta, komma hem, då ska du finna Gud på din egen hand lite och då är
det så enkelt eller då märker man mer det ondas närvaro som bara men: du ska inte ta bönen imon
så kan du fika lite. . Det kan ändå vara positiva saker som kommer in och stör. Han är ändå lite
lurig och så här.” 115
Till skillnad från Anders, Lars och Jens ger Hannas beskrivning av hur djävulen lockar henne, en
bild av en varelse som hon hör tala. Hon skämtar lite senare med att djävulen sitter på hennes
högra axel och Gud på den vänstra. Även om hon skämtar om det säger hon sedan om Djävulen
att ” Ja, han är verksam i mitt liv. Eller han. Verksam, han, aa, han finns där.” Precis som Hanna
menar Daniela att djävulen påverkar hennes liv genom att ”sätta käppar i hjulet” i hennes
vardagliga liv. Daniela tar liksom Hanna upp ett exempel på hur hon upplever att det är djävulen
som försöker få henne att inte gå i kyrkan en söndagsmorgon.
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Och ibland kan jag tänka så när man känner sig lite prövad i vardagslivet, det kan till exempel va´
att en söndagmorgon känner jag att jag inte vill gå upp så tidigt för och gå till kyrkan och funderar
in i det sista ska jag verkligen. Jag kan strunta i det idag. Det kan jag lätt göra, det är ingen som
skulle tycka att det var konstigt och jag skulle överleva och Gud skulle inte se ner på mig för det.
Alla skäl att inte gå idag men sen så slutar det med att jag stiger upp i sista stund och stressar iväg
och hinner ändå. Och just den söndagen känner jag att det här behövde jag så mycket. Jag behövde
verkligen höra den här predikan eller jag fick vara med och betyda någonting för den som satt
jämte. Fick säga någonting, jämte betyder ju bredvid här[skratt]. Fick ju be för henne eller fick
säga någonting som hon behövde höra och blev jätteglad över. Det här på morgonen när jag kände
mig så trött och funderade på att inte gå så kanske jag var lite prövad eller det onda försökte hålla
mig hemma.(Daniela intervju april 2012)

För Daniela är Djävulen den som ständigt försöker ”sätta käppar i hjulet” för henne. Det är inte
något som sker ibland utan något som sker varje vecka, även om hon inte alltid reflekterar över
att det är Djävulen som gör det. Hans talar också om hur Satan försöker påverka hans andliga liv.
För Hans handlar det dock mer om att Satan försöker få honom att inte tro på Gud eller att han
behöver Gud. ”Utan jag tror alltså Satan försöker ju lura mig också. Han försöker ju få mig att
inte tro på Gud. Typ alltså…många dagar så är det liksom aa men funderar jag över aa men , var
är Gud nu? Eller liksom vad…jag känner ibland vissa dagar så är det verkligt shit hur, vad
betyder Gud för mig liksom egentligen? Skulle inte jag kunna ha det bra ändå? ”116 För Hans
handlar det inte endast om att tro på Gud utan att tro på att Gud förlåter en. ” Han förlåter mig
men jag tror att det Satan vill göra är och försöka få mig att inte tro på förlåtelsen och nåden som
vi kallar det utan han vill liksom få mig att tro nä men det är inte på riktigt. Det är liksom något
som du har fått växa upp med att tro på någon gullig grej att Gud bryr sig liksom”117 Hur Satan
påverkar honom menar Hans är genom det som finns i den här världen. ”Jag tror väl inte att han
direkt liksom försöker viska till mig eller tala till mig så men jag tror, jag tror att om jag lever i
den här världen så kan jag även bli påverkad av den här världen och som jag sa tidigare så, så ,
alltså det finns ju mycket ondska i den här världen.” Hans nämner sedan att det enda sättet att
lyckas stå emot detta är genom att ”ta sin tro på Gud på allvar och liksom söka Gud aktivt
dagligen.”118
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Den som skiljde sig mest åt från de övrigas svar om djävulen var Gustav. Redan när han talar om
vad som kan ligga bakom det onda som sker i världen menar Gustav till skillnad från de andra
intervjuade att det är människan som gör sitt val och att han har svårt att se hur mycket makt
egentligen Djävulen kan ha i det valet. Gustav menar även att det är lätt att människor ger
Djävulen skulden när de gör något fel. Istället för att se att det ligger i människan själv försöker
man ge skulden på något som Djävulen. Som man kan se ovan menar Jens och flera deltagare att
Djävulen är detsamma som ondska. Gustav ser det inte så utan han menar att personer som Stalin
och Hitler är personifieringar av ondskan. På frågan om hur Djävulen påverkar hans egna liv
börjar Gustav med en viss tveksamhet förklara hur han ser på det. ”Att… jag säger inte, jag
tänker inte på djävulen att det är han som försöker liksom få mig att göra det onda liksom. Jag
tänker mer att det finns… Att det finns inom mig själv på något sätt och att… Jag kan inte säga
att jag ser djävulen som en realitet. Han kanske finns där på ett hörn det vet jag inte men jag tror
det är mer inom mig själv som det finns …ehh…Både en möjlighet att göra det goda och det
onda.”119 Djävulen har alltså ingen plats i Gustavs föreställningsvärld utan för Gustav har
människan makt att välja det som är ont och det som är gott.

7.4 Demoner
Ett tema som var starkt kopplat till temat om Djävulen var synen på demoner och exorcism.
Precis som med synen på Djävulen var det endast en som var tveksam till existensen av demoner.
Gustav har svårt att se vilken makt demoner kan ha och tvivlar därför på deras existens: ”Det är
svårt och veta hur mycket makt de har. Man, man kan ju prata om sina egna, att man har egna
demoner liksom kan man ju prata om. Men det är nog mer liksom bild, bildspråk på något sätt så
att säga. Svårt och säga att det är verkliga demoner man har som motarbetar en och så här. Så…
ja jag vet inte om jag tror så mycket på det. Just… eller att de, att de har så mycket makt det tror
jag inte.”120
Att demoner existerar är de resterande intervjudeltagarna övertygade om. Det skiljer sig dock en
del i hur man förhåller sig till demoner. Samtliga informanter menar att demoner är aktiva idag
även om de ser olika på hur de är aktiva. Jens säger i början inte så mycket angående sin syn på
demoner utan konstaterar att de existerar och att de är djävulens medhjälpare. När jag sedan tar
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upp hur han ser på ett fall av exorcism som skett i Sverige börjar han tala mer om dem. Han går
inte in på demonernas natur utan går in på demonbesättningar. Enligt Jens är demonbesättningar
något som kan ske och det sker även om det kan vara svårt i många fall att urskilja att det är en
demon. Han tar psykiska sjukdomar som exempel och menar att det kan vara fall där det
egentligen inte är en sjukdom utan en demon. Anders håller med om detta och menar att
demonbesättningar kan vara långt vanligare än man kan tro. ”jag tror att demoner är något som är
otroligt vanligt och förekommande faktiskt. Fast man idag sätter namn på det istället. Alltså vi
lever liksom allt, speciellt i Sverige, så sätter man, man ska ge diagnoser på allt och allt ska vara
vetenskapligt men jag tror väl att demoner, det kan , det kan uttrycka sig i sjukdomer , det kan
uttrycka sig i människor som…får liksom psykiska rundningar…”121 Anders tar även upp
dödsskjutningarna i Norge som ett exempel på någon som blivit demonbesatt och menar att om
en person begår ett sådant brott är denna person inte sinnesjuk utan demonbesatt. Är personen
sinnessjuk beror detta på demoniskt inflytande.122 Daniela är försiktigare när hon förklarar sin
syn på demoner. Även om hon tror att demonbesättningar är vanliga anser hon att man måste vara
försiktig att ge demoner skulden för t.ex. sjukdomar. ”Det finns ju de som säger att sjukdom är
demoner ehh… och det förstår jag inte hur man, hur man kan avgöra när det finns botemedel till
exempel som inte har med helande och göra. Sen kan jag väl tänka att extrema beteenden eller
såna saker som man inte kan sätta diagnoser på och inte bota att det visst kan likna, kan likna
beteenden som , som beskrivs om i Bibeln som besatthet, att man är besatt av demoner. Så jag
tror att det kan förekomma absolut men att människor inte kan avgöra det riktigt. Det vet bara
Gud, tror jag.” 123 Hans anser att demonbesättningar är något verkligt och menar att en person
kan bli mer eller mindre besatt genom att vända sig till ondskan. På frågan om vad det innebär att
vända sig till ondskan nämner Hans att en person kan vända sig till ondska genom att fylla sig
med negativa tankar. Att en person ”börjar i en destruktiv bana”. Han talar också om att New age
skulle kunna vara ett sätt att vända sig till ondskan. ”Att man vänder sig till kanske, jag tror att
det finns en verklighet i typ New age och sånt, att det är ont inflytande att man vänder sig till
onda andemakter liksom. Om man vänder sig till onda andemakter, onda andemakter så är det
självklart att man typ då blir det som att man kommer in med det i sitt liv, i sin vardag liksom. ”
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För Lars är tal om demoner något obehagligt vilket är orsaken till att han inte tänker på det så
mycket. Han är medveten om demonernas existens och att de kan påverka en att inte följa Gud
men han ser det som något obehagligt och menar att det är ett tema som är väldigt oklart för
honom.
En fråga som återkom under intervjuerna var frågan om informanternas egna upplevelser när det
kom till demoner. Daniela och Jens menade att de aldrig haft några upplevelser där demoner varit
inblandade något som Jens säger att han är tacksam för. Anders och Lars säger att de inte kan
komma på någon specifik händelse där de upplevt demoner men de ger exempel på sådana
händelser. För Anders har det handlat om vissa personer han träffat: ”Alltså inte vad jag kan
minnas. Direkt så… Men det är givetvis människor som man träffat som man känner att…i den
här människan finns ett otroligt stort mörker, en tomhet. Och det kan vara människor som man
har träffat som är typ är självmordsbenägna som skurit sig i armarna och sånt. Och då tänker man
att det här , det här måste liksom vara onda krafter, demoner liksom ja.”125 Lars säger att de
upplevelser han har haft har varit vid tillfällen då han stött på sådant som spådom o dyl. Även
platser där alkohol är vanligt har lett till en medvetenhet om demoner: ”Ofta kanske på
sammanhang där man, mycket sånt där alkoholsammanhang kan det bli, kan det lätt bli så…eller
ofta men ibland så blir alltså stämningen blir liksom allmänt trist liksom, inga spärrar och då kan
det också kännas obehagligt. Man fattar liksom inte varför det blir och varför människor håller på
så. Och då kan jag ju liksom och då tror jag verkligen att ande, att andemakter kan spela in för att
göra det så dåligt som möjligt. Ehm…men aaa, tydligast är ju det här med kort, alltså såna här
spåkonst, obehagligt. Skulle jag vilja säga.”126
Hanna, som de andra informanterna, menar att demoner är djävulens medhjälpare. Däremot är
Hanna en av de få som berättar om demonbesättning på nära håll. Detta skedde på en
missionsresa som hon genomförde när hon gick bibelskola. Hanna fick själv inte träffa personen
med demoner men hennes vänner som också var med på resan berättade för henne om det, något
som gjorde demonbesättningar verkligare för henne: ”Men sen till exempel finns det ju dom här
demonerna, när vi var i Indien så fick vi ju se en kvinna som var demonbesatt…Jag har aldrig

124

Hans intervju april 2012.
Anders intervju mars 2012.
126
Lars intervju mars 2012.
125

37

liksom riktigt tänkt mig att demoner kan finnas i oss som det fanns hos henne men hon var ju så
omedveten om det att när vi bad för henne så hon som sin egen personlighet försvann ju medans
man hör hur den här demonen skälver fram ur henne med ett skrik som beskrivs som Bibeln”.127
Demonbesättning förutsätter i många fall exorcism eller någon form av andeutdrivning. De flesta
informanterna anser att exorcism har eller borde ha en funktion i kristna sammanhang men ingen
av dem har någonsin sett eller upplevt det i sina kyrkor.

7.5 Satan och demoner i kyrkan
På frågan om det talas om Satan och demoner i de kyrkor de går till svarar allihop att det antingen
sker väldigt sällan eller inte förekommer alls. Hans, Gustav, Daniela och Hanna nämner att de
hört några predikningar där det nämnts men att det beror mycket på vem det är som
predikar. Hanna jämför det med hur mycket det nämns i USA och konstaterar att det är mycket
vanligare att tala om dessa ämnen i USA än vad det är i Sverige. Jens Anders och Lars nämner
att det är mycket sällan om ens någon gång som det talats om det i deras kyrkor. Vilka orsaker
som ligger bakom att det inte nämns så ofta varierar. Anders, Jens och Hanna menar att det finns
en rädsla i kyrkor i Sverige att tala om det. Som Hanna säger: “ Vi är lite svenska, vi är lite rädda
och skrämda , vi säger inget som vi kanske vill ångra för vi är såna som personer också.”128
Anders poängterar att samhällets påverkan på kyrkan kan vara en orsak till att kyrkan inte talar
om dessa ämnen längre.
Jag tror att vi i kyrkan också, alltså… det är klart, i kyrkan påverkas ju av samhället. Vi påverkas
av de normer som finns i samhället. Väldigt, väldigt mycket. Och… någonting som inte är ok och
säga i samhället kanske lite märker det i kyrkan men ju längre tiden går desto mer kommer snarare
samhället in i kyrkan om man ska tala i såna termer.(Anders intervju mars 2012)

Jens menar att tidigare generationers pingstvänner hade en större betoning på satan och demoner
men att detta skrämde människor vilket har lett till att det inte talas om det så mycket.
De flesta deltagarna anser att det är viktigt att det talas om dessa ämnen i de kyrkor de går i då de
anser att det för en kristen är viktigt att vara medveten om det. Samtidigt anser de flesta att ämnet
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måste handskas varsamt och att det inte får överdrivas eller förstoras. Fokus ska helst ligga hos
Gud.
”Alltså som jag sa innan så tycker jag det är viktigt att man har, att man är medveten om , att man
har en uppfattning om att det finns. Att man liksom aa…Och att man har en respekt för det
samtidigt som jag tycker inte att man ska lägga fokus på det. För vi ska fokusera på det som, som
är Gud liksom och inte på det andra. Jag tror att det väldigt lätt blir fel ifall man fokuserar på
ondskan.”129
Daniela nämner att hon blivit upprörd när det talats om det på ett sätt som hon anser har gjort mer
skada än nytta.

Då tänker jag på vittnesbörd om demoner och ondskans sändebud och såna saker. Och när jag
tänker på att det får motsatt effekt så tänker jag att, jag vet att en del har blivit rädda av det, att man
inte kan, kan släppa det eller ta, ta poängen till sig att, att Gud gjorde någonting med det och det
blev bra slutet där. Då blir rädd för att det finns , ”Kan de hoppa på mig” eller ”Ska jag gå och vara
rädd för det, ska jag gå och förberedda mig för är jag tillräckligt stark i min tro att jag skulle kunna
stå emåt när de kommer ” så, då tycker jag att det får motsatt effekt. Och det är ju olika hur känslig
man är, hur man tar det. (Daniela intervju april 2012)

För de flesta är det alltså viktigt att det talas om det i kyrkan men det får inte ta för mycket plats
och inte heller leda till att skrämma människor. Som Hanna säger det: “Men inte skrämma upp
för mycket så att det tar över makten utan säga att det finns någonting som är ont och da da da
och du ska frukta det men du ska inte frukta det mer än du ska frukta Gud”130 Gustav var den
informant som hade mest avvikande tankar när det kom till hur kyrkan skulle relatera till ondska.
Då han tidigare nämnt att han inte var säker över Djävulens existens och inte trodde på demoner
överhuvudtaget ansåg han att det var viktigt att tala om ondska men inte lite viktigt att tala om
Djävulen. “Äee jag tror inte att man ska ge det för stort utrymme. Visst det är ju viktigt och se att
det finns mycket ondska i världen men man ska väl se vad man kan göra för att bekämpa det
istället för och…istället för och nämna… prata så mycket om djävulen liksom.“131

129

Jens intervju april 2012.
Hanna intervju april 2012.
131
Gustav intervju mars 2012.
130

39

När det kommer till vart deltagarna har fått sina tankar om Satan och demoner ifrån varierar
svaren. De flesta informanterna refererar till Bibeln som ursprungskälla för sina tankar om Satan
och demoner. Daniela nämner att vänner och kyrka påverkar hur hon ser på livet men att ”min
bild av det onda och det goda ändå kommer ifrån Bibeln ytterst sett. För det är det jag kan
relatera till. Mer än vad andra tycker.”132 Även Anders menar att hans syn på ondska grundar sig i
Bibeln. “Mina paralleller går ju till, givetvis till det som står i Bibeln” Hanna och Jens referar
också till Bibeln men påpekar att det de hört om detta ämne har de fått höra på de bibelskolor de
har gått. Hanna nämner att på den bibelskola hon gick i USA talades det om dessa ämnen. “ jag
fick ju höra allt, inte allt, men det mesta av det på bibelskolan”.133 Även Jens nämner att han i sin
hemförsamling dvs. församlingen han växte upp i(en pingstkyrka), inte hörde så mycket om
Satan. Det var inte förrän han började på bibelskolan, en bibelskola inom pingstkyrkan, som han
fick mer information om detta, något som han tycker har varit intressant. Samtidigt menar Jens
att han blir kritisk och misstänksam när det talas om dessa ämnen. Denna misstänksamhet
kommer ifrån som han själv menar: “att det inte finns jättemycket saker att, som det står om i
Bibeln runt de här grejerna då så blir jag också lite, aa men man blir lite , jag blir lite
misstänksam”.134 En annan orsak anser han själv kan vara att han är ovan vid att tala om
ämnet. Även Hans tar upp att han hört en del undervisning om detta på en bibelskola han gick i
för två år sedan men också på en folkhögskola som han studerade i nyligen. Han menar dock att
han hört en del i sin församling och konferanser innan också.

7.6 Livet efter döden
Samtliga informanter menar att ett liv efter döden är en verklighet för dem. Att dö för dem
innebär att få komma till Gud, något som de flesta anser kommer ske för att de tror på Jesus. Jens
säger: “ Ja men jag tror att om man bekänner sig till Jesus så tror jag att man kan komma till
himlen.” Hur himlen är menar intervjudeltagarna är svårt att veta. De menar dock att det är en
plats där allt kommer att vara “bra”, “fantastiskt” och en plats där “allt det som är gott här på
jorden kommer att finnas med”. Samtliga informanter har alltså en gemensam syn på vad som
kommer hända efter döden för den som väljer att bli en kristen. När det kommer till helvetet och
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eventuella straff i livet efter döden skiljer sig svaren åt en del och svaren är präglade av mycket
osäkerhet. Tanken på helvetet som en plats där det brinner och där människor plågas i evighet är
en bild som de flesta informanterna har svårt att acceptera. För Hans och Daniela som anser att
Gud är alltigenom god är det svårt att tro att Gud kommer att straffa människor på ett sådant sätt.
“I min värld så har jag svårt och få ihop hur en kärleksfull Gud kan, om man tror att helvetet är
motsatsen, att det finns bara de två att välja på har jag jättesvårt att få ihop hur Gud kan tillåta att
det händer. Men ja, jag vet inte hur det går till faktiskt. “135 Både Hans och Daniela kommer dock
fram till slutsatsen att det måste finnas ett alternativ till himlen även om det inte är Gud som
straffar människor. En av orsakerna till det är enligt Hans att Jesus talar om det i Bibeln. “I
Bibeln talar Jesus om brinnande Gehenna liksom och det snackar han, jag kommer inte ihåg alla
sammanhang han snackar om det, det verkar som att det finns en plats, något ställe man inte
borde vilja komma till komma liksom…” Den här platsen vill de dock hellre se som en plats där
Guds närvaro inte finns än en plats där det brinner och människor plågas. “...jag tror, det första
jag tänker på är aa men det första jag tänker på är frånvaron av Gud. Det är ett ställe där man inte
är med Gud liksom. Och sen vet jag inte om det är nått slags fängelse där man torteras och bränns
och det... den bilden kanske är något man har fått av andra och jag vet inte om den är verklig.”
Helvetet är alltså enligt Daniela och Hans en plats utan Guds närvaro, det är “...nånting som är
tomt , att det finns ingenstans och vända sig.” För Anders, Gustav och Hanna är helvetet en plats
som Gud straffar människor till. De talar om att Gud en dag kommer att döma människor och
menar att då kommer några att gå till ett evigt straff. “Alltså jag tror att vi människor kommer
bli… dömda av Gud efter döden. När vi dör kommer Gud döma oss liksom och ja… han ska
kallas en rättvis domare i Bibeln, kommer liksom att döma oss och så där. Det är ju sant att det då
måste kunna finnas ett… en vad ska man säga? Ett straff...”136 En tanke som Hanna uttrycker är
svår att förstå.
Aahhhhh vad hemskt nu låter det ju som Gud är ond men Gud är ju inte ond utan , alltså att… Gud
ger ju sjukt många chanser till varenda människa. Men det är vi som tar slutgiltiga betyget eller
slutgiltiga ordet om vad vi vill och Gud älskar oss oavsett om vi kommer hamna i helvetet, för han
har skapat oss till de vi är men vi utövar inte det han vill och därför blir det ett straff. Det…det är
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ett väldigt hårt straff. (Hanna intervju april 2012)

Även om tanken är svår att ta till sig menar Gustav att Gud säkerligen vet bäst och att han nog
kommer att döma människor rätt. “... man får väl utgå från att Gud är god , att han har alla svar
som inte vi har och att…att han är, han är en domare liksom och…till exempel om man får dra en
parallell: så skulle ju, vi skulle ju aldrig låta en som har, en person som har våldtagit barn gå
ostraffad. Han får ju liksom livstids fängelse. Skulle då inte Gud kunna döma? “137 Jens nämner
inget om att Gud kommer att döma människor till helvetet men är tydlig med att han tror att det
finns ett helvete och att människor antingen kommer till himlen eller helvetet. Precis som Daniela
och Hans menar de flesta att helvetet innebär en frånvaro av Gud, “Där ingenting av det som är
gott i det här livet finns.“138 Trots att de tror på att helvetet innebär en frånvaro av Gud nämner
Gustav och Jens en annan tanke om vad som kan hända för de som inte kommer till himlen.
“Sen vet inte jag om , om människor som kommer till helvetet kommer att finnas och plågas för evigt. Jag
har väldigt, alltså jag personligen har väldigt svårt för den tanken. Ehh…, aa men kan tänka mig att
människor som…aa men slutar att existera helt och hållet. Men det vet jag ju inte. Jag finner inte stöd för
den tanken i Bibeln på det sättet. “139 Jens har alltså svårt att acceptera ett evigt helvete även om

han menar att han inte kan hitta stöd för något annat i Bibeln. Tanken om att människor istället
för att hamna i helvetet slutar att existera är en viktig tanke hos Lars. Hans svar skiljer sig från de
andra i det att han menar att han inte kan acceptera tanken om helvetet. ”Straff annars skulle väl
va kanske då, att dö. Men alltså så där att, jag tror inte att det kommer vara konkreta straff alltså
du har gjort det här så du får sittta fem år i fängelse liksom ...För att ondskan ska utrotas så att,
det har jag väldigt svårt att tänka mig att det ska finnas något helvete som alltid ska finnas för då
finns ondskan fortfarande och det känns väldigt ologiskt. Så ungefär, det värsta som kan hända är
nog att man dör i alla fall, att man bara, det blir tomt.” Lars kan alltså inte acceptera ett evigt
helvete på grund av att han anser att ondskan måste förintas, inte så som Hans och Daniela
argumenterar, för att Gud är en god Gud.
Tron på helvetet är alltså en verklighet för större delen av intervjudeltagarna även om det är en
tanke som accepteras i mer eller mindre grad.
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7.7 Vilka kommer till helvetet?
På frågan om informanternas syn på andra religioner eller människor som inte är kristna och vart
dessa kommer att hamna så har de flesta en gemensam syn på det. Personer som har andra
religioner kan inte komma till himlen på grund av deras tro. Hans beskriver det så här: “Andra
religioner? Jag tror att det finns ingen en annan väg direkt. Det finns många som påstår att man
kan ta vilken väg man vill och komma till Gud ändå,... jag tror att, jag tror att många religioner
kan vara ett sätt för Satan att försöka påverka människor. Att Satan använder andra religioner för
att försöka lura andra människor att det här är rätt, du kommer till himlen liksom.”140 För Hans
och de flesta andra informanterna är det bara kristendomen som ger möjlighet för en person att
komma till himlen. Hans är dock den ende som nämner att Satan försöker lura människor genom
att använda andra religioner. Gustav är den ende av informanterna som är osäker på hur det blir
för de som tillhör en annan religion. Han menar att en person som växer upp med en annan
religion kan ha svårt att byta. Han funderar också över om Gud inte finns i olika religioner. Han
tar ett exempel från Indien där han sett personer som har bilder på hinduiska gudar men också på
Jesus. Han klargör dock att han inte är riktigt säker. “ Så jaa kristendomen finns nog med på ett
hörn där också. Det är svårt och säga om någon… folk som tror på andra religioner också
kommer till, kan komma till himlen det vet jag inte.“ 141
Det är inte bara tron på andra religioner som gör att en person inte kommer till himlen utan om en
person väljer bort Gud så missar den här personen att få komma till Gud. “Utan det jag kan tänka
mig då är att människor som absolut inte vill va´ tillsammans med Gud så tror jag inte att det
finns nått mellan ting, då är det nog det som gäller.”142 Konsekvensen av att inte vilja ha något
med Gud att göra i det här livet är alltså helvetet även för ateister. Hanna, Daniela, Lars och Jens
hoppas dock på en andra chans för alla personer som inte valt att tro på Jesus. Lars menar att alla
människor kommer att få stå till svars för de handlingar man har gjort under livets gång och att
“vi kommer att få möjlighet att få nåd för det”. En tanke som även de andra funderat över även
om de inte är helt säkra på att det kommer att bli så. “Då tror jag man får en andra chans när man
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dör. Och det kanske man får även om ifall man inte har… eller även om man hört om det. Det vet
jag inte. Jag skulle gärna vilja tro det men jag vet inte. “ 143
De flesta informanterna anser alltså att ateister och människor med andra religioner inte kan
komma till himlen men en del av dem hoppas att alla människor ska få en andra chans efter
döden.

7.8 Helvetet i kyrkan
Samtliga informanter menar att det talas sällan eller inte alls i deras kyrkor om helvetet. Gustav
påpekar att det till och med är” färre gånger än vad djävulen nämns.” En orsak som Hans menar
ligger till grund för att han “..,antagligen inte har en så klar bild av vad vad det innebär…”144
Även Anders säger att det nästan aldrig nämns men berättar att när han gick bibelskola fick han
höra en del när de hade ett tema på detta. Hanna anser att det nämns tillräckligt och menar att
“det är ändå det du lär dig från att du är liten på ett sätt så det finns ändå med hela tiden.”145
De flesta informanterna menar att orsaken till att det inte nämns i kyrkorna är rädsla. Anders
säger: “Jag tror till och med att vi har blivit lite rädda för att prata om det för att vi inte vill döma
ut någon.”146 Hans menar att det var vanligare förr och nämner att han läst om hur det har varit i
kristendomens historia. “Av vad jag har förstått och läst så var det att kyrkan betonade helvetet
som någon skrämseltaktik…”147 Alla informanter menar dock att det är viktigt att tala om
helvetet i kyrkan. En av dessa orsaker är enligt Jens och Hans att det kan få kristna att vilja
predika om Jesus mer. “... men jag tror absolut att det är något som kyrkorna behöver prata om
och kanske försöka ge förståelse för vad det innebär och försöka då också aa men jag tror att
syftet med att undervisa om helvetet är att ge människor en större drivkraft i att få sina vänner,
sina nära och kära att välja himlen istället, att välja Gud istället.“148 Samtidigt betonar de flesta att
det inte får användas för att skrämma människor. Speciellt inte de som inte är kristna eller som
nyligen blivit kristna. Gustav säger:
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Tror man att människor kan gå miste om, gå miste om paradiset och komma till helvetet på något
sätt då är det viktigt att man nämner det men jag tror inte, tror inte att man ska göra det för mycket
för då tror jag att folk blir, folk blir skrämda av att gå till kyrkan, kanske sådana som är nya blir
skrämda, skrämda av och gå till kyrkan om de hör massa helvetessnack och evig
förtappelse.(Gustav

intervju mars 2012)

Daniela som är den ende som inte kommer från en kristen bakgrund nämner hur det har varit för
henne. “ Jag tror att när jag började gå i kyrkan om det hade predikats mycket om helvetet och så,
så hade jag nog blivit mer rädd än vad jag blev fascinerad av vem Gud är nu.“ 149Helvetet ska
alltså enligt informanterna användas för att motivera kristna att berätta om Jesus men det ska inte
överdrivas eller användas för att skrämmas.
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8. Analys
I detta kapitel kommer empirin som presenterats ovan analyseras utifrån Bultmanns teori om
avmytologisering och Berger och Luckmanns teorier om socialisering. Empirin kommer även att
diskuterats utifrån den tidigare forskningen som presenterades i kapitel 4.

8.1 Den moderna människan och den nytestamentliga världsbilden
Empirin som presenterats i resultatet visar att Satan, demoner och helvetet är en del i nästan alla
de intervjuades världsbild. Tron på Satan och demoner påverkar de intervjuade i mer eller mindre
grad. En del ser Satan i egna och andras onda handlingar medan andra upplever att Satan nästan
talar till dem. Även demoner och deras möjlighet att besätta människor är en del av de
intervjuades världsbild även om det endast är en som kan säga att de har sett någon form av
demonbesättning på nära håll. Att deltagarna sällan sett någon demonbesättning eller någon form
av exorcism går att koppla till det Warrington skriver om pingstkyrkor i västvärlden. Warrington
menar att pingstkyrkor i västvärlden lever i en post-upplysnings kontext vilket innebär att
människor istället för att söka andlig orsaker till svårigheter som t.ex. demonisk aktivitet istället
försöker hitta andra lösningar.150 Detta är en del av intervjudeltagarna medvetna om. Anders
påpekar t.ex. att ett sätt att inte tala om demonisk aktivitet är att sätta diagnoser på människor
istället. Detta blir även tydligt hos Hanna som var den enda som varit med om att en person varit
demonbesatt. Detta skedde inte i Sverige utan i Indien dvs. i en helt annan kontext. De flesta
intervjudeltagarna tror alltså på demoner och att demoner kan besätta människor men den kontext
som intervjudeltagarna lever i gör att de sällan ser detta.
Helvetet är också en verklighet för de flesta men hos flera av intervjudeltagarna rådde det stor
osäkerhet kring vad helvetet kan innebära.

Bultmann menar att den moderna människan inte kan ta till sig det kristna budskapet och tro på
den världsbild som Nya testamentet presenterar.151 Resultat från denna undersökning visar det
motsatta, moderna människor kan tolka världen genom Nya testamentets världsbild. För dessa
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individer är inte Nya testamentets världsbild föråldrad utan en världsbild som används för att
tolka världen. Ser man på vilka det är som tror på detta kan man göra kopplingar till Jensens
undersökning som visar att det är fler konservativa som tror på det religiöst onda än liberala.
Detta stämmer väl med större delen av intervjudeltagarna då Pingströrelsen är en konservativ
rörelse. Daniela är ett tydligt exempel på att en modern människa kan ta till sig Nya Testamentets
världsbild. Hon är en av de få deltagarna som inte har växt upp i en kristen kontext men som ändå
valt att ta till sig Nya testamentets världsbild. Av alla intervjudeltagare var Gustav den som stod
närmast Bultmanns tanke om den moderna människan i det att han inte trodde på Satan eller
demoner. Han trodde dock på himmel och helvete. Gustav har alltså till en viss del en
Nytestamentlig världsbild. Om vi åter kopplar till Jensens undersökning visar hennes
undersökning att tron på det religiöst onda är vanligare bland konservativa kristna än liberala
kristna vilket sätter Gustav mellan dessa två grupperingar. Som det nämnts ovan har Gustav inte
växt upp inom pingströrelsen utan han har tidigare år gått i Svenska kyrkan. Något som kan
antyda att Svenska kyrkan i högre grad är mer liberal än konservativ och i högre grad står
närmare Bultmanns tanke om en avmytologiserad kristendom.

8.2 Upprätthållandet av religiösa föreställningar
Berger och Luckmann talar om att den första objektiva världen som en person internaliserar och
gör till sin egna subjektiva värld är den värld/verklighet som personen får i den första
socialisationen.152 Denna första subjektiva värld är svår att ändra på då det är den världen som
ligger till grund för all annan internalisering. De flesta deltagarna i denna studie har växt upp
inom pingstkyrkan där tron på Satan, demoner och helvetet är(eller har varit) en del av
Pingströrelsens trosföreställning, vilket kan vara en förklaring till att Satan, demoner och helvetet
är en del av deras världsbild. Genom socialisation har detta blivit en del av deras verklighet. Två
av de intervjuade hade inte växt upp i en pingstkyrka och hade alltså inte i sin primära
socialisation fått internalisera en verklighet där Satan, demoner och helvetet ingår. Berger &
Luckmann talar om att det är svårt att förändra en subjektiv värld som redan internaliserats men
menar att det kan ske genom det de kallar växling.153 Hos Daniela har en sådan växling skett.
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Hon valde att bli en kristen efter att ha börjat umgås i en kristen gemenskap. Genom att skapa
känslomässiga band med en grupp pingstvänner skedde en resocialisation. Hennes sociala
umgänge blev den sociala bas som skapade möjligheten att förändra hennes
plausabilitetsstrukturer.154 Gustav som inte heller växt upp i en pingstkyrka har, när det kommer
till Satan och demoner, inte varit med om en sådan resocialisation. Hans subjektiva värld har inte
varit en värld där Satan och demoner är verkliga vilket gör att han har svårt att acceptera dem
som verkliga. Däremot visar resultatet att helvetet har varit en del eller blivit en del av hans
verklighet antingen genom den primära socialisationen eller den sekundära. Det är intressant att
se att de flesta menade att de aldrig eller väldigt sällan hört om dessa ämnen i sina kyrkor men att
de ändå var högst verkliga för dem. Detta går att koppla till det Berger och Luckmann menar med
att en subjektiv värld måste upprätthållas genom ständiga samtal. Om detta samtal avbryts eller
delar av det tas bort så hotas den subjektiva verkligheten.155 Tron på Satan, demoner och helvetet
har varit en del av de flestas antingen primära socialisation eller deras resocialisation. Genom
bibelskolor, konferenser, enstaka predikningar och samtal med andra uppehålls denna subjektiva
värld även om de inte är medvetna om det själva. Det sker implicit och kommer att fortsätta göra
det så länge detta är en del av Pingströrelsens uttalade trosföreställning anser jag. 156 Här vill jag
dock uppmärksamma det som står om helvetet i boken Trons hemlighet. I boken nämns inte
helvetet en enda gång och det ges ingen förklaring till vad som kommer att hända de som inte
väljer att bli kristna. Detta anser jag speglas en del i intervjudeltagarnas svar. Josefsson nämner
att helvetet betonades mer inom pingströrelsen när rörelsen startade och att man var helt emot
universalism. Ser man på en del av intervjudeltagarnas svar återkommer tankar som påminner om
universalismen och annihilationsläran. Utifrån Bergman och Luckmanns tankar om
upprätthållandet av en subjektiv värld går det att tänka sig att ”samtalet” om helvetet börjat
tystna. Det har börjat avbrytas vilket gör att den subjektiva världen där helvetet ingår kan komma
att försvinna bland yngre generationers pingstvänner om detta ”samtal” upphör helt.
Hur deltagarna såg på helvetet är också intressant ur den tidigare forskningens perspektiv. Olaves
tar i sin undersökning upp olika syner på ondska. Dels den starka/objektva synen samt den
svaga/subjektiva synen på ondska.157 Dessa båda sätten går att utmärka i deltagarnas svar. De
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flesta hade en stark/objektiv syn på Satan och demoner medan synen på helvete också präglades
av både en svag/subjektiv syn. Detta går t.ex. att se i att några deltagare hoppades på att alla
skulle få en chans att komma till himlen efter döden eller att döden innebar att livet helt enkelt
tog slut. Ser man till i hur stor grad personerna var socialt sekulariserade kan man se att det
varierade hos vissa men de flesta höll sig till pingströrelsens trosföreställning. Jens försöker tänka
i andra banor när det kommer till helvetet men eftersom att han inte kan hitta några bibliska
grunder för att helvetet inte skulle vara evigt väljer han att fortsätta tro att helvetet är evigt. Lars
är en av de som skiljer sig mest från den traditionella uppfattningen inom Pingströrelsen när det
kommer till helvetet vilket kan visa på att han i högre grad är socialt sekulariserad, något som
Olaves menar kan ske vid sekularisering.158

8.3 Vidare forskning
Det finns många tomma luckor när det kommer till forskning om synen på det religiöst onda.
Denna undersökning har haft som mål att undersöka hur unga vuxna inom Pingströrelsen
uppfattar dessa teman. En infallsvinkel man skulle kunna ha för vidare forskning är att göra en
jämförelse mellan äldre pingstvänner och yngre pingstvänner i deras syn på detta. Finns det
någon skillnad mellan den yngre generationens syn på detta och den äldre generationens? Det
skulle också vara av intresse att studera hur pingstvänner från olika kulturella bakgrunder ser på
dessa teman. Finns det någon skillnad mellan pingstvänner med en svensk bakgrund och de som
har en annan kulturell bakgrund? En annan infallsvinkel är att jämföra olika kyrkor och deras syn
på dessa frågor. Hur ser man på det inom missionssamfundet, Svenska kyrkan osv.?
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Bilaga 1 Intervjuguide
Inledning:
Hur länge har du varit kristen?
Ev. Hur blev du kristen?
Hur skulle du beskriva din tro?
Vad är viktigast i din tro?
Ondska:
Vad är ondska för dig?
Kan du ge exempel på ondska?
Hur ser du på människan, är hon ond eller god?
Hur ser du på personifierad ondska? (Om personen inte nämner någon personifierad ondska)
På vilket sätt märker du av denna personifierade ondska i ditt egna liv? (Om personen svarar att
han eller hon tror på djävulen eller något dylikt)
Kan du berätta om någon gång då du speciellt märkt av denna ondska, någon händelse som du
kan komma ihåg?
(Om personen inte nämner Djävulen eller något sådant kommer jag fråga: Hur ser du på djävulen
och demoner?)
Vilken roll anser du att Satan har i det kristna livet, är det något att fokusera på?
Vilken roll anser du att demoner har i det kristna livet, är det något att fokusera på?
Hur viktigt anser du att det är att man nämner Satan i kyrkan?
Hur ser du på detta med demonbesättning och exorcism? Är det något aktuellt i dagens Sverige?
Hur viktigt anser du att det är att man nämner demoner i kyrkan?
Hur ska detta onda bekämpas?
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Livet efter döden-helvetet:
Hur ser du på detta med livet efter döden?
Vad är himlen för dig? Hur ser det ut? (Om personen säger att han/hon tror på himlen?)
Kan det hända att man straffas efter döden?
Vilka är det som förtjänar ett evigt liv samt ett evigt straff?
Hur ser du på att en god Gud dömer människor till ett evigt straff? (Om personen tror att Gud
straffar)
På vilket sätt påverkar tanken om ett straff och ett evigt liv ditt kristna liv?
Kan en kristen förlora sin plats i himlen?
Hur ofta nämns himmel och helvete i kyrkan?
Hur viktigt tycker du det är att man nämner helvetet i kyrkan i dagens Sverige?
Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller förtydliga?
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