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Förord 
 

Det är nästan fullsatt i aulan i den gamla skolan vid Fridhemsplan. Familjer, men i synnerhet 

yngre människor sitter bänkade kring bord i lokalen, där kaffe och bullar står framdukat. 

Längst fram finns en scen eller ett podium där ett stort träkors är placerat. För övrigt är 

lokalen spartanskt inredd, och det finns få referenser till ”kyrkliga aktiviteter”.  

    Besökarna verkar glada och förväntansfulla, och stämningen är vad man brukar beteckna 

som ”hög”. Församlingens sammankomst inleds med lovsång, som leds framifrån scenen av 

ett band som spelar piano, men även gitarr, trummor och andra instrument, som för mig inte 

för tankarna till kyrklig musik. Under lovsången reser sig deltagarna, många lyfter upp 

armarna i luften, somliga dansar runt eller faller på knä, medan andra brister ut i gråt.  

     Församlingen har en uttalat internationell prägel, och pastorn predikar på engelska, men 

har också sällskap på scenen av en tolk, som simultanöversätter predikan till svenska. Efter 

denna kallar pastorn upp en familj på scenen, de kommer inom kort att flytta till en annan stad 

och därför att lämna församlingen. Han tackar dem för den tid som har varit, välsignar dem, 

och ber därefter församlingen att be för dem. Genast reser sig åtskilliga människor från sina 

bord, går fram till familjen, lägger sina händer på dem, ber högt eller tyst för dem, och 

välsignar dem. 

 

Det är den karismatiska baptistförsamlingen New Life som håller sin söndagsgudstjänst i 

lokalerna på Kungsholmen i Stockholm. Jag har under lång tid, av någon anledning, 

fascinerats av karismatiska rörelser, och raderna ovan speglar mitt första möte med New Life. 

Jag tilltalades av stämningen, kanske berodde det delvis på den applåd som jag i likhet med 

andra som för första gången besökte kyrkan fick, och det faktum att jag bjöds på fika och en 

liten påse med godis. 

     Karismatiska rörelser har enligt min mening behandlats styvmoderligt i den s.k. 

populärpressen. Man har använt begrepp som ”framgångsteologi” eller ”sekter” när man har 

beskrivit dem, men ofta negligerat de människor som är medlemmar och deras liv. Om man 

över huvud taget berör dessa så beskrivs de nästan uteslutande som offer för ”manipulation”. 

Den före detta pingstförsamlingen i Knutby kan här tas som ett närmast övertydligt exempel. 

Medlemmarna har porträtterats som lättledda offer, s.k. avhoppare har fått komma till tals och 

psykologer har uttalat sig. 
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Den elitistiska modellen är inte heller ovanlig inom forskarvärlden. När man har velat närma 

sig en rörelse eller kyrka är det oftast den officiella linjen, vilken representeras av pastorer 

eller andra personer i maktposition, som har fått komma till tals. Vad enskilda medlemmar 

tycker och tror har över lag ansetts ointressant, och sällan ställts i fokus. 

 

Trots att det inte är praxis i en C-uppsats skulle jag vilja rikta ett stort tack till samtliga 

medlemmar i New Life församling, för att de har tagit emot mig, varit trevliga och 

hjälpsamma samt bidragit till många intressanta diskussioner. Ett särskilt tack vill jag rikta till 

medlemmarna i cellgruppen som jag har besökt, för deras vänlighet och villighet att släppa in 

mig i sina hem och låta mig delta i sina möten. Utan deras gästfrihet hade uppsatsen inte 

kunnat skrivas. 
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Inledning 
 

Arbetet inleddes med ambitionen att ta reda på hur ekonomiskt marginaliserade ser på sin 

situation inom New Life. Jag utgick ifrån att det existerade en antingen implicit, eller också 

uttalad spänning mellan församlingens lära om ”det tionde som offer” och den ekonomiska 

situationen. Syftet bestod då i att lyfta fram hur medlemmar på gräsrotsnivå ställde sig till 

frågan, och hur man agerade. 

     Relativt snabbt blev jag dock medveten om att detta var fel sätt att närma mig och förstå 

församlingens medlemmar, detta av två orsaker. För det första uppfattar jag att läran om det 

”tionde” inte på något sätt är central för medlemmarna och inte sammanfaller med hur de 

själva betraktar sin församling, och för det andra att det i detta synsätt ligger en implicit kritik 

av församlingens teologi. Det blir med andra ord ofruktbart att försöka förstå medlemmarna 

utifrån detta perspektiv. Istället har uppsatsen kommit att handla om religiös praktik och 

reflektioner kring den egna tron i en högmodern epok. Nedan syftar jag med andra ord till att 

beskriva och diskutera tre medlemmar i New Lifes tro och religiösa praktik, samt hög-

modernitetens påverkan på denna. 

 

För att motivera ämnesvalet vill jag peka på det faktum att ingen forskning har bedrivits om 

New Life, och att det har genomförts mycket få fältstudier av karismatiska rörelser och 

församlingar i Sverige. Majoriteten av den litteratur som har behandlat dessa har, vilket jag 

berörde i förordet, diskuterat den officiella teologin, där medlemmarna själva sällan har fått 

komma till tals.  

     Finns det då andra undersökningar som på något sätt relaterar till, och har relevans för min 

uppsats? Simon Coleman, professor i antropologi vid Essex University, har gjort en fältstudie 

av Livets Ord församling i Uppsala. Coleman söker förklara uppkomsten av en ny våg av 

karismatisk väckelse mot bakgrund av globaliseringen, och menar att dessa karismatiska 

kyrkor är internationella i sin organisation, orientering och användning av kommunikations- 

teknologi. Karismatiska kyrkor utgör idag, menar Coleman, delar av ett globalt nätverk av 

församlingar.1 Dessa har ett gemensamt system av åsikter, värderingar och vanor, s.k. habitus, 

vilken bland annat utgörs av ett specifikt vokabulär och ett kroppsligt agerande.2

 

                                                 
1 Coleman, Simon (2000) The globalisation of charismatic Christianity :  spreading the gospel of prosperity. 
Cambridge University Press, s. 66 
2 Ibid, s. 232 
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När det gäller val av litteratur har jag, eftersom inget vetenskapligt har skrivits, varit hänvisad 

till församlingens egen information, vilken jag har funnit på dess hemsida på internet, samt till 

mina egna observationer och diskussioner med kyrkobesökare. Jag utgår ifrån att man på sin 

hemsida har sökt att tona ner aspekter av teologi eller praktik som kan uppfattas som 

kontroversiell, och att den självfallet är vinklad på ett sätt som faller till församlingens fördel. 

Jag finner den ändå användbar när det gäller att ge en övergripande beskrivning av församl-

ingens struktur och historia. 

    När det gäller Evangeliska Frikyrkan, till vilken New Life är knuten, har det varit lika svårt 

att finna litteratur, då denna är ett relativt nytt nätverk. 

 

Beträffande centrala begrepp i uppsatsen, kommer jag att i så hög utsträckning som möjligt att 

använda mig av etiska begrepp, vilka används av församlingens medlemmar själva. 

     Att ”bli kristen” är ett begrepp som används frekvent, och som även återkommer i en av 

rubrikerna i huvuddelen. Man kan förvisso fråga huruvida inte också ”sekulariserade” 

svenskar i någon mån är kristna. Uttrycket som det används i uppsatsen speglar 

informanternas uppfattning, där det som jag har förstått relaterar till ett visst sätt att leva, och 

kräver en personlig omvändelse. Likaså är kyrkan eller församlingen de ord som främst 

används då man talar om New Life.  

     När det gäller att beskriva upplevelsen av att Gud närvarar och aktivt griper in i 

informanternas liv, något som diskuteras i kapitel tre, har jag valt att använda mig av 

begreppet Guds immanens. Vidare kommer begreppet högmodernitet att användas för att 

beskriva den historiska epok i vilken vi lever. Jag menar att detta är att föredra framför 

begreppet postmodernitet, då det senare ger uttryck för åsikten att epoken är skild från 

moderniteten. Begreppet senmodernitet, vilket sociologen Anthony Giddens använder som 

synonymt med högmodernitet, ger istället intryck av att vi befinner oss i slutet av moderni-

iteten, något jag inte instämmer i. Jag menar att högmodernitet är ett lämpligt begrepp, då jag 

utifrån mitt tids- och rumsmässiga perspektiv uppfattar att vi lever i hjärtat av moderniteten.  

 

Disposition 
 

Undersökningen inleds med en bakgrund i vilken jag kort beskriver församlingen. Jag 

förklarar här vissa begrepp och företeelser, berör New Lifes historia, teologi, organisation och 

aktiviteter. Min förhoppning är att läsaren då bättre skall förstå syftet med arbetet, och de 
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begrepp som tas upp i uppsatsens huvuddel. Därefter redovisar jag hur arbetet har genomförts. 

Jag kommer också att presentera vilka teorier som jag har använt mig av, samt redogöra för 

mina upplevelser under arbetet. 

     Huvuddelen, som jag har valt att dela in i tre kapitel, berör valet att ansluta sig till New 

Life, och ”bli kristen”, den religiösa praktiken i vardagen, samt tron på och upplevelsen av 

Guds immanens. Informanternas berättelser behandlas här parallellt med analysen. I det första 

kapitlet som diskuterar informanternas väg till församlingen kommer dessa också att presen-

teras.  

     De teman som behandlas i två av kapitlen, det som berör den religiösa praktiken och 

kapitlet om Guds immanens, tangerar vid flera tillfällen varandra, bland annat i frågan om 

lovsång under gudstjänsten. Jag väljer här att diskutera gudstjänstens lovsångsinslag under 

kapitlet som berör Guds immanens, då jag är intresserad av att undersöka den vardagliga 

praktiken, vilken gudstjänsten faller utanför. Valet att ändå lyfta fram lovsången bottnar i att 

mina informanter betraktar denna som ett tillfälle då Guds närvaro är särskilt påtaglig. Att 

diskutera gudstjänsten under en egen rubrik hade förvisso varit intressant, men är tyvärr 

omöjligt inom tidsramarna. Slutligen kommer jag kort att sammanfatta och diskutera mina 

resultat. 

 

 

New Life församling  
 

New Life är en relativt ung församling i Stockholm, som grundades 1993 av pastorer från ett 

flertal länder. Man uppger idag att man har runt 300 fullvärdiga medlemmar.3 Jag uppskattar 

att församlingen också befinner sig under tillväxt, eftersom många ”kommer till tro” som 

medlemmar som jag har talat med har uttryckt det. Siffror säger emellertid inte allt, då 

somliga personer besöker gudstjänster och deltar i andra evenemang utan att vara medlemmar. 

Dessutom finns det barn i församlingen, vilka inte syns i statistiken. 

     När det gäller den åldersmässiga sammansättningen har jag fått intrycket av att majoriteten 

av medlemmarna är mellan tjugo och trettio år, varav många är studenter, en bild som 

bekräftas av de besökare som jag har frågat. När det gäller ledarskapet är detta dock äldre. 

Två pastorer är aktiva inom församlingen, John van Dinther och Kjell Waern, varav den 

senare har rötterna i pingströrelsen.  

                                                 
3 New Lifes hemsida, http://www.newlife.nu 
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Församlingen är tydligt internationellt präglad, något som är märkbart redan i valet av namn, 

och som man även framhåller på sin hemsida. Av denna anledning simultantolkas 

förmiddagsgudstjänstens predikan så att församlingen kan höra den på både svenska och 

engelska, vilket ger upphov till en mycket speciell predikoteknik, som kännetecknas av 

mycket korthuggna meningar. 

     Organisatoriskt är medlemmarna, dock inte samtliga, indelade i s.k. ”cellgrupper”. 

Grupperna består vanligen av mellan tio och femton personer, och är uppdelade efter ålder, 

nationalitet eller som jag har uppfattat det, ofta efter geografisk tillhörighet. Medlemmarna i 

cellgrupperna träffas i regel under torsdagskvällarna hemma hos någon av deltagarna, för att 

diskutera sin tro, äta mat, läsa ur bibeln, be och sjunga lovsång. Cellgrupperna är relativt 

självständiga, men ledarna för dessa träffas en gång i veckan för att diskutera mötenas 

innehåll och riktning. 

     Församlingen är lokaliserad till en äldre skolbyggnad i centrala Stockholm. Guds-

tjänstlokalen är spartanskt inredd, och skulle knappast föra tankarna till någon typ av ”religiös 

verksamhet”, om det inte vore för ett drygt två meter högt träkors som står placerat längst in i 

rummet. Det finns änglar målade på väggarna i den kulturmärkta lokalen, och enligt uppgift 

från en medlem i församlingen som jag har talat med, härrör målningarna från en tid då 

lokalen användes av frimurare. Längst in i rummet finns ett podium, eller en scen, och till 

vänster om denna en dopgrav. Nedanför scenen är ett flertal bord placerade, istället för de 

”klassiska” kyrkobänkarna. Intressant nog använder församlingsmedlemmarna ofta ord utan 

religiös referens, då de beskriver kyrkolokalen eller gudstjänsten. Pastorn kallas bland annat 

ibland för ”mötesledaren” av en av mina informanter, likaså använder man ord som ”scenen”. 

     Något som jag reagerade på under de första besöken i församlingen var den frekventa 

användningen av modern teknik, som de stora högtalare som är uppsatta över scenen, eller 

datorerna som man bl.a. använder för att via overhead ge deltagarna en överblick av predikan. 

Församlingen har också, vilket vi har konstaterat, en egen hemsida. Tekniken har även nått 

kollekten, vilken kan lämnas med kort i den egna terminalen. 

     Användningen av modern massmedia och teknik är något som Simon Coleman menar är 

karaktäriskt för de nya karismatiska rörelserna,4 och vi konstaterar att New Life inte utgör 

något undantag. 

     På sin hemsida presenterar man sig som en karismatisk, baptistisk cellgruppsförsamling. 

Man är även medlemmar av Evangeliska Frikyrkan,5 en sammanslutning av fristående 

                                                 
4 Coleman, s. 226-227 
5 New Lifes hemsida, http://www.newlife.nu 
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församlingar som samarbetar som ett trossamfund. Denna är resultatet av en sammanslagning 

av den tidigare Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet, och samtliga 

medlemmar ställer sig bakom Lausannedeklarationens teologi.6 Deklarationen förespråkar en 

konservativ bibelsyn, och betraktar bibeln som felfri och i allt sann. När det gäller relationen 

till det omgivande samhället tar man avstånd ifrån både en exklusivistisk hållning och en 

anpassning till detta. Att andra religioner skulle kunna leda till Gud förnekas, och man 

betonar vikten av en världsomfattande mission. Man ställer sig även mycket negativ till 

liberal kristendom, vilken man menar ”förvränger Skriften” och sätter människan på Guds 

plats. Onda andemakter anses vidare arbeta för att motverka den kristna kyrkan. Den 

personliga omvändelsen, och mottagandet av Guds nåd anses vara nödvändig, då människan 

är en fallen varelse. Man motsätter sig också uppfattningen att människan kan skapa ett 

”drömrike” på jorden, utan menar att vi måste invänta ”gudsriket”.7

     Evangeliska Frikyrkan betonar strakt karismatiken, och menar att alla troende får olika 

gåvor genom den helige anden. Man söker även samarbete med andra kristna grupper i vissa 

frågor, trots att man inte i allt delar samma övertygelse.8

     New Life har tagit ställning för kvinnliga pastorer. Ingen är dock aktiv inom församlingen 

idag. I frågan om nattvarden är denna öppen för alla, och jag har själv erbjudits att delta i 

denna, något jag avböjde. 

 

Församlingen tillhandahåller ett flertal aktiviteter, som är öppna för både medlemmar och för 

nyfikna. Gudstjänster hålls klockan elva på söndagsförmiddagar, och pågår under två timmar. 

Vid de tillfällen som jag har närvarat har lokalen, vilken har plats för runt fyrahundra 

besökare nästan alltid blivit fullsatt. Gudstjänsterna inleds med lovsång, som framförs unisont 

av församlingen. New Lifes karismatiska inriktning kommer under denna till uttryck i bland 

annat tal i tungor, lyfta armar och knäfall. Somliga av deltagarna gråter, och andra skrattar. 

     Predikoämnena brukar följa ett tema, vilket behandlas utifrån olika perspektiv under ett 

antal söndagar. Många av besökarna för anteckningar under predikan, och så gott som 

samtliga har med sig en egen bibel, ur vilken man läser. Man tar även upp en kollekt under 

gudstjänsten, varvid medlemmarna uppmanas att ge ”sitt tionde” till församlingen. Jag vet 

dock inte hur påbudet i praktiken efterlevs. Efter predikan fikar man vid de bord som är 

placerade framför scenen. I slutet av gudstjänsten bjuds deltagarna in till förbön, vid vilken 

                                                 
6 Evangeliska Frikyrkans hemsida, http://www.evangeliskafrikyrkan.se 
7 Lausannekommitténs hemsida, http://www.lausanne.org 
8 Evangeliska Frikyrkans hemsida 
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kyrkans eget ”förbönsteam” är aktivt. Under förbönen erbjuds man att diskutera, om man har 

känt sig personligt berörd av predikan, eller önskar att någon skall be för en. Parallellt med 

gudstjänsten bedrivs också söndagsskolan ”Fina Fisken”. 

     Under söndagseftermiddagen hålls en gudstjänst som kallas ”59 minuter”, vilken i första 

hand vänder sig till unga sökande. Predikan sker vid detta tillfälle endast på svenska under 

mer informella former, där bland annat matlagning ingår. Vid sidan av söndagens gudstjänster 

finns under onsdagskvällarna ”Stället”, som anordnar gudstjänster för missbrukare och andra 

personer som har fallit utanför samhällets gängse ramar. Man deltar i och ordnar också 

konferenser och andra aktiviteter för sina medlemmar, ibland med pastorer och föreläsare från 

andra länder. Dessutom anordnar New Life tillsammans med andra församlingar och kyrkor, 

däribland Svenska Kyrkan, ”Alphakurser” för ”nykristna” och personer som är intresserade av 

att diskutera kristen tro.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett ritteoretiskt perspektiv undersöka tre medlemmar i New 

Lifes vardagliga religiösa praktik. Jag ämnar här också att beskriva deras tro, i synnerhet 

uppfattningen om, och upplevelsen av Guds immanens. Valet att ”bli kristen” och ansluta sig 

till församlingen kommer att diskuteras, likaså vilka aspekter man framhåller som viktiga hos 

New Life. Jag syftar också till att undersöka hur högmoderniteten påverkar informanternas tro 

och praktik, samt att lyfta fram likheter och olikheter i deras berättelser. Målet är att arbeta 

utifrån ett underifrånperspektiv, och belysa ”vanliga” medlemmars tro och praktik. 
 

 

Metod och material  

 

Jag kommer nedan att genomföra en kvalitativ undersökning, baserad på intervjuer med tre 

medlemmar i New Life församling, och i viss utsträckning på egna observationer. När det 

gäller val av studieobjekt har jag valt att avgränsa min undersökning till att omfatta tre 

personer från samma cellgrupp. Ursprungligen hade jag planerat att intervjua tre kvinnor för 

att få en mer homogen grupp, men då jag inte har ambitionen att dra några generella slutsatser 

menar jag att informanternas könstillhörighet saknar betydelse. Samtliga medlemmar i 
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gruppen är svensktalande och uppvuxna i Sverige. Församlingens internationella prägel 

kommer med andra ord inte att återspeglas i valet av informanter, vilket kan ses som en brist. 

Jag motiverar valet med fördelen med att arbeta med samma cellgrupp, och att språk-

problematik hade kunnat försena arbetet, då jag har en begränsad tid att disponera. En annan 

kritisk invändning som kan framföras mot urvalet är det faktum att undersökningen speglar en 

del av den aktiva kärnan inom församlingen, de personer som har valt att delta i 

cellgruppsmöten. Jag vet inte hur stor andel av medlemmarna som är anslutna till cellgrupper, 

men mindre aktiva medlemmar skulle kunna ge uttryck för en annan syn i de frågor som jag 

kommer att diskutera. 

 

Metoden som jag använder mig av är induktiv. Jag har arbetat utifrån ”tunnelmodellen”, som 

antropologen Michael Agar beskriver, genom att inleda undersökningen brett och därefter 

smala av intresseområdet.9 Jag har intervjuat informanterna, varvid bandspelare har använts. 

Efter intervjuerna har jag transkriberat dessa och sökt efter återkommande teman, som jag 

sedan har låtit styra kapitelindelningen. Dessa har även legat till grund för valet av den 

teoribildningen som jag nedan kommer att använda mig av.  

     Jag är medveten om att den information som jag har fått under intervjuerna är mycket 

begränsad och att jag, genom att ställa vissa frågor utesluter ämnen, händelser eller åsikter 

som är centrala för informanterna. Den kritik som kan framföras är att även denna metod till 

viss del styrs av min förförståelse, då det är jag som har ”funnit” de återkommande temana i 

intervjumaterialet. Jag menar emellertid att det är mer rättvist mot materialet att arbeta på 

detta sätt, än att låta t.ex. en teori styra min undersökning, s.k. deduktiv metod. 

 

Tolkningen av de bandade intervjuerna och transkriberingen har ställt mig inför en rad frågor, 

som t.ex. ämnen som informanterna inte berör. Att utelämna ett ämne kan tolkas på olika sätt. 

Frågan kan ses som känslig eller obetydlig, och utelämnandet som medvetet eller omedvetet. 

Jag kommer dock att utgå ifrån att man berättar det man anser vara viktigt, då jag menar att ett 

annat tillvägagångssätt leder till en situation, där man gör anspråk på att tala för personen i 

fråga, och sålunda omyndigförklarar denna. 

     Ett annat problem som har framträtt under transkriberingen är att samma fenomen, som ett 

skratt, kan vara uttryck för helt olika saker. I de bandade intervjuerna är det tydligt, att det kan 

tyda på såväl nervositet som glädje, vilket inte framkommer i skrift. Transkriberingen gör 

                                                 
9 Agar, Michael H (1996) The professional stranger: an informal introduction to ethnography. San Diego : 
Academic Press, s. 183-184 
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också att fina nyanser i språket, som höjningar och sänkningar av rösten, vilka inte på ett 

tillfredsställande sätt kan överföras till skrift, går förlorade. När jag i uppsatsen citerar 

informanterna kommer jag att bevara talspråket med pauser, upprepningar o.d. för att läsaren 

själv skall kunna bilda sig en uppfattning, och i så hög utsträckning som är möjligt ta del av 

intervjuernas ursprungliga form. Jag kommer dock att dra samman vissa citat, då jag uppfattar 

att delar av resonemanget inte är relevant, detta för att underlätta läsningen. För att läsaren 

skall kunna sätta sig in i hur intervjuerna har genomförts kommer ett utdrag ur den första 

intervjun att följa med som bilaga i slutet av uppsatsen, då jag anser att den är representativ 

för intervjuerna som helhet, samtidigt som den är lättläst. 

 

När det gäller min egen roll i skrivandeprocessen, avser jag att belysa det faktum att jag både 

påverkar och interagerar med mina informanter, vilket i högsta grad påverkar den färdiga 

uppsatsen. Jag kommer därför att skriva i jagform. Tanken är att jag då kommer att ses som 

ett led i processen och inte som någon som betraktar församlingen och dess medlemmar ”från 

ovan”. 

     När det gäller generaliseringar vill jag poängtera att studien inte är speciellt omfattande, 

och att informanterna endast kan anses tala i egen sak, och inte representera sin församling. 

Slutligen vill jag klargöra att min uppsats inte gör rättvisa åt informanternas berättelser, och 

att en mängd intressanta aspekter och infallsvinklar har fått uteslutas på grund av tid- och 

platsbrist. 

 
 

Teorier  

 

Som analysverktyg kommer jag nedan att använda mig av två teoretiska modeller, varav den 

första rör ritualisering och den senare högmoderniteten. 

 

Catherine Bells ritualisering 
Eftersom uppsatsen till viss del behandlar religiös praktik menar jag att det är fruktbart att 

analysera informanternas berättelser utifrån ett ritteoriskt perspektiv. Jag kommer att använda 

mig av Catherine Bells bok Ritual Theory, Ritual Practice. Bell är professor i religions-

vetenskap vid Santa Clara University och har bland annat specialiserat sig på metodologi. 
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Bell syftar till att skapa ett nytt ramverk för att tala om de aktiviteter som brukar kallas för 

ritualer, och likställa dessa med andra mänskliga aktiviteter.10 Hon vänder sig därför emot 

såväl synen på ritual som en universell samling aktiviteter som emot uppfattningen att denna 

är något återkommande i allt mänskligt beteende. Istället använder Bell begreppet ritual-

isering, och menar att denna är en social strategi för att betona vissa händelser. De metoder 

som man använder för att kontrastera dessa händelser till vardagligt beteende är kulturellt 

bestämda och skiljer sig därför åt.11 Trots att strategierna är kulturellt betingade är de dock 

ofta återkommande, formaliserade, fixerade och samstämmiga i tid och rum. Ett informellt 

agerande inom vissa grupper kan istället ge företräde till andra strategier. I vilken utsträckning 

man differentierar en händelse från vardagen varierar också.12  

     Medlemmar i en grupp har vidare en ”känsla” för hur ritualiseringen skall genomföras 

menar Bell, och bygger på socionomen Pierre Bourdieus teori om en ”socialt informerad 

kropp”.13 Rituellt bemästrande är för Bell förmågan att känna igen de oskrivna reglerna, ett 

ritualiseringens ”sjätte sinne”. Bell pekar också på kroppens roll i processen, och menar att 

denna genom speciella rörelser bemästrar och utför ritualiseringen.   

     Syftet med strategin är enligt Bell att skapa ritualiserade agenter, som genom sitt rituella 

bemästrande upprätthåller eller utökar sin makt. Ritualisering handlar således inte endast om 

social kontroll, utan fungerar även som ett verktyg för social förändring och makt-

förstärkning.14  

 
Anthony Giddens och högmoderniteten 
När det gäller teori som knyter an till moderniteten, har jag valt att använda mig av Anthony 

Giddens bok Modernitet och självidentitet - självet och samhället i den senmoderna epoken. 

Giddens är samhällsteoretiker och professor i sociologi vid universitetet i Cambridge. 

     Högmoderniteten i vilken vi lever, kännetecknas enligt Giddens av en såväl konstitutionell, 

som individuell reflexivitet. I epoken kommer globala händelser att i hög utsträckning 

påverka vårt sociala liv, och våra personliga dispositioner. Självidentiteten måste i hög-

moderniteten skapas genom ett medvetet livsstilsval, bland en uppsjö av möjliga auktoriteter, 

tankesätt och livsstilar, som vi på grund av masskommunikationerna på ett nytt sätt blir 

                                                 
10 Bell, Catherine (1992) Ritual theory, ritual practice. Oxford University Press, s. 219 
11 Ibid. s. 70-74 
12 Ibid. s. 91-93 
13 Ibid. s. 80 
14 Ibid. s. 220-221 
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medvetna om. Pressen på den enskilde att välja livsstil blir då stor.15 Ju mer posttraditionell 

miljö en person lever i, desto mer rör valet av livsstil själva kärnan i identitetsskapandet.16 

Tvivlet menar Giddens blir därför centralt, och når ända in i individens vardag.17

     Vidare ”ockuperas” kunskap i högmoderniteten av olika experter. Detta är dock ingen en-

sidig process, då en del av denna kunskap hittar tillbaka till lekmän, som relativt lätt kan 

återtillägna sig en ytlig expertkunskap.18 Vidare menar Giddens att de vetenskapliga, såväl 

som populärvetenskapliga t.ex. sociologiska eller psykologiska skrifter som finns tillgängliga 

i högmoderniteten inte bara beskriver en verklighet, utan att de genom beskrivningen även 

förändrar och omorganiserar denna.19

     Giddens pekar också på att det kapitalistiska systemet med sin konsumentkultur har 

kommit att kommodifiera d.v.s. omvandla ting till handelsvaror. Detta sker på olika plan, och 

självets utveckling riskerar i högmoderniteten att knytas till ägandet av vissa varor. Samtidigt 

”paketeras” hela livsstilar och bjuds ut enligt marknadens principer. Man kan dock både på ett 

individuellt och på ett kollektivt plan motsätta sig kommodifieringen.20  

 

 

Upplevelser och kontakter ”på fältet” 
 

Eftersom jag har haft som målsättning att göra en studie av medlemmar ”på golvet” begav jag 

mig till New Life för att etablera kontakt. Jag avsåg att själv finna informanter, och vände mig 

av den anledningen inte till någon offentlig representant för församlingen, då jag inte ville låta 

någon i maktposition få styra vilka som skulle intervjuas. Jag valde dock efter en tid att 

presentera mig för en av församlingens pastorer. 

     Maktfrågan har även visat sig vara problematisk, då jag upplever gränserna för vem som 

kan anses befinna sig i maktposition vara hårfina. Många som jag har mött är aktiva inom 

församlingen och innehar någon typ av officiell position. Kan en cellgruppsledare till exempel 

anses befinna sig i maktposition?  

 

                                                 
15 Giddens, Anthony (Svensk översättning 1997) Modernitet och självidentitet- självet och samhället i den 
senmoderna epoken. Bokförlaget Daidalos. Göteborg, s. 9-11 
16 Ibid. s. 102-103 
17 Ibid. s. 11 
18 Ibid. s. 32-33 
19 Ibid. s. 23 
20 Ibid. s. 232-235 
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Jag har i så hög utsträckning som det har varit möjligt regelbundet besökt gudstjänster, cell-

gruppsmöten och andra aktiviteter knutna till församlingen. Jag har haft två mål med detta 

tillvägagångssätt, dels att finna lämpliga informanter och dels att få en ökad förståelse för 

församlingsmedlemmarnas föreställningsvärld och liv.  

     Under arbetets gång har jag försökt att närma mig personerna i församlingen på ett taktfullt 

sätt, och har kommit att balansera mellan överdriven respekt och kritik, vilket inte alla gånger 

har varit lätt. Jag har också vid ett par tillfällen upplevt att jag inte vet vart gränserna går för 

ett acceptabelt beteende, som vad man kan skämta om o.d. något som jag inte hade förväntat 

mig. Detta har stundvis gjort mig förvirrad och irriterad, och på ett mycket påtagligt sätt visat 

hur jag har rötterna i en specifik kulturell bakgrund, och sålunda inte kan göra anspråk på att 

vara neutral, vilket med all säkerhet har påverkat undersökningen. 

     Dessutom har vissa missförstånd uppstått, då i synnerhet en person inledningsvis upp-

fattade att jag närvarade vid gudstjänster uteslutande av personliga skäl, trots att jag påtalat att 

jag var där för att finna material till min uppsats. Denna person har då känt sig sviken, vilket 

jag beklagar. Det har genomgående varit svårt att hålla isär min roll som observatör och 

privatperson, då jag umgåtts en hel del med medlemmarna ur församlingen under arbetets 

gång. Många har varit nyfikna på hur jag ställer mig i olika teologiska frågor. Jag upplever 

också att man väldigt gärna vill att jag skall bli ”frälst” eller troende.  

 

Jag planerade vid de första gudstjänstbesöken att hålla en låg profil, vilket visade sig fungera 

mindre bra, då flera av de närvarande snabbt tog kontakt med mig. Inledningsvis kom jag 

också i kontakt med en person som kände, och introducerade mig för många personer ur 

församlingen, men å andra sidan väldigt tydligt, om än i all välmening ville styra vilka jag 

skulle intervjua, något som var problematiskt. Efter en tid kom jag dock att träffa Linda som 

tillsammans med en annan person leder den cellgrupp som jag har kommit att besöka. Linda 

var omedelbart mycket öppen och välkomnande, och jag uppfattar henne som en självständig, 

mycket energisk person med stor integritet. Linda var också den som först accepterade att låta 

sig intervjuas. 

    Gruppen som jag har besökt är relativt liten, med cirka åtta personer, vars medlemmar är 

mellan tjugofem och strax över trettio år. Jag upplevde stämningen under cellgruppsmötena 

som informell, öppen och mycket trevlig, samtidigt som man värnade starkt om församlingens 

rykte. Vid ett par tillfällen uttryckte man bland annat oro över att jag skulle skriva något 

ofördelaktigt. Under cellgruppsmötena kom jag, bland andra i kontakt med Jean-Luc och 

Molly som skulle komma att bli mina andra informanter. 
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Under arbetets gång har somliga ur församlingen varit relativt reserverade, även om alla har 

varit mycket trevliga. Ett inte allt för avlägset antagande är att det har att göra med hur 

karismatiska rörelser har porträtterats i vissa typer av populärmedia. Jag har även kommit att 

respektera och fatta sympati för många av församlingens medlemmar, då jag upplevt dem som 

mycket intressanta och trevliga, och som antropologen Michael Agar skriver är det svårt att 

”göra vetenskap av” människor man tycker om.21 Jag kan på flera plan relatera till dem, då vi 

är ungefär jämnåriga, och i stort sett samtliga har eftergymnasial utbildning. 

     Inledningsvis uppfattade jag det faktum att man hade någon typ av uppfattning om vad jag 

ägnade mig åt som ett problem. Jag antar att ”problematiken” bottnade i att jag omedvetet 

sökte efter ”oförstörda infödingar” som vare sig kunde eller önskade att sätta sig in i mitt 

arbete. Istället har många jag talat med varit enormt nyfikna, och upprepade gånger frågat vad 

jag skriver om, ifrågasatt min metod och velat veta vilka frågeställningar jag arbetar med. 

Eftersom jag inledningsvis har arbetat induktivt, och under ett senare skede fruktat att avslöja 

för mycket och att under intervjuerna få höra det man tror att jag vill höra, eller också få en 

genomarbetad ”korrekt” berättelse, har jag försökt att tiga. Jag har förstått att min tystnad har 

orsakat en viss frustration och undran över vilken typ av arbete jag bedriver, och jag upplever 

att jag därför har blivit bemött med en del skepsis. 

     Jag har under tidens gång blivit medveten om att jag har blivit allt mindre kritisk till 

församlingen, vilket kan ha påverkat intervjuerna på så sätt att jag inte alla gånger har ställt de 

frågor som jag kan tycka att jag borde ha ställt, något som leder oss in på intervjuerna. 

 

Omständigheterna kring intervjuerna har varierat. Två av dem är genomförda på inform-

anternas arbetsplatser, medan den tredje ägde rum i New Lifes lokaler. I samtliga fall har 

informanterna fått avgöra platsen. Man har också fått välja ett fingerat namn som används i 

uppsatsen.  

     Intervjutekniken som jag har använt mig av kan beskrivas som halvformell. Bandspelare 

har använts under samtliga intervjuer. Samma frågor har ställts, med undantag för vid den 

sista intervjun, då jag har strukit frågor som berör ämnen som jag har beslutat att inte ta upp i 

uppsatsen. Detta har medfört att denna intervju är cirka tjugo minuter kortare än de första två, 

som är runt sjuttio minuter. Frågorna har varit relativt öppna, och min förhoppning är att de 

har låtit informanterna tala fritt, och tolka frågor och begrepp som de vill. Eftersom inter-

vjuerna sträckte sig över en period av flera veckor finns risken att man har talat inbördes om 

                                                 
21 Agar, s. 71 
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frågorna, och format sina berättelser efter de andras. Jag utgår också ifrån att informanterna 

kan ha känt sig besvärade på grund av att intervjuerna spelades in, och att jag inte har fått 

samma svar på mina frågor som om de hade diskuterat dessa inofficiellt, med varandra. 

     När jag besökte cellgruppsmötena blev jag medveten om att det skulle uppstå problem på 

grund av min metodologiska avgränsning till en cellgrupp, då anonymisering inte är speciellt 

hållbar i en sådan liten grupp. Jag har upplyst informanterna om att de förmodligen kommer 

att kännas igen av andra inom cellgruppen, och detta har accepterats. Jag hyser dock 

förhoppningen att de på församlingsnivå skall förbli anonyma, om de så önskar. Om 

presentationerna upplevs som diffusa så är det på grund av att de skall säkra informanternas 

anonymitet i församlingen. Samtliga informanter har fått läsa igenom sina citat, och ändra 

eller förklara vissa uttalanden innan uppsatsen har gått till tryck. Med dessa ord beger vi oss 

in i undersökningen. 

 

 

Att ”bli kristen” – val och reflektion i högmoderniteten  

 

När jag inledningsvis började besöka församlingen blev det uppenbart att många medlemmar 

kom från en ”frireligiös” miljö, samtidigt som andra uppgav att de hade växt upp i mer 

”sekulariserade” familjer, och senare kommit att ”bli kristna”. Många av dem som jag har 

kommit i kontakt med och talat med under arbetets gång har varit just ”nykristna”.   

      Jag kommer här att utifrån informanternas berättelser behandla såväl valet att ”bli kristen” 

som beslutet att ansluta sig till New Life, vilket jag menar är två skilda beslut, som i 

informanternas fall i olika hög utsträckning sammanfaller. Hur man har resonerat kring 

besluten, och vad man uppfattar som viktigt inom församlingen är frågor som kommer att 

diskuteras i kapitlet. Här vill jag framhålla att de aspekter som man idag betraktar som 

centrala inte nödvändigtvis är de samma som man uppfattade som viktiga, när man valde att 

ansluta sig till New Life. 

 

Linda, Molly och Jean-Luc kommer från olika bakgrunder, och har på olika sätt funnit och 

anslutit sig till församlingen. Jag menar dock att det trots olikheterna existerar gemensamma 

drag i deras berättelser. Jag menar att högmoderniteten har ställt samtliga inför en situation 

där de bland annat har tvingats att ta ställning till hur de vill leva, och välja en livsstil. 
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Berättelserna har här kortats ner, och gör enligt min mening inte rättvisa åt informanternas 

historier. 

 

Linda befinner sig i trettioårsåldern och är den första från cellgruppen som jag intervjuar. När 

jag inledningsvis förklarar att hon kommer att vara anonym i undersökningen understryker 

hon att hon vill använda sig av ett ”vanligt namn”. Linda lever ensam i centrala Stockholm 

och arbetar inom läkemedelsbranschen. Inom församlingen är hon aktiv som cellgruppsledare, 

förbedjare och anordnar tillsammans med övriga medlemmar i cellgruppen ”59 minuter”, 

söndagens eftermiddagsgudstjänst. Linda har varit medlem i New Life sedan år 2000, och 

beskriver sig själv som mycket aktiv inom kyrkan. Under en dag i veckan är Linda verksam 

som terapeut, och det är i lokalerna som hon arbetar i som intervjun genomförs. Innan vi 

sätter igång tänder Linda ett ljus på bordet framför oss, och det blir snart uppenbart att hon är 

van att tala inför människor. 

     Linda menar att hon inte kommer från en kristen familj. Hon berättar att hon tidigare i livet 

har haft upplevelser av Gud, men att hon då inte har velat ”bli kristen”. 
 

Jag blev kristen när jag var sjutton eller arton år men levde inte som kristen kan man säga förrän 

vid tvåtusen ungefär. 22

 

Anthony Giddens menar att kravet på den enskilda individen att ta ställning och välja en 

livsstil blir mycket viktigt i den högmoderna epoken. Begreppet livsstil refererar enligt 

Giddens inte till ytlig konsumtion, utan till en hop vanor och orienteringar som bevarar en 

ontologisk trygghet.23 Lindas utsaga skulle kunna tolkas som att hon uppfattar ”att vara 

kristen” som en speciell livsstil, som hon tidigare valde att inte anamma. Att vara kristen 

handlar för Linda inte endast om att acceptera ett trossystem, utan om att leva och handla på 

ett visst sätt, och hon beskriver vid ett tillfälle efter vår intervju handlingen som en direkt 

konsekvens av tron. 

     Om hon inte kände sig redo att ta steget och leva som hon uppfattar att kristna gör, kom 

Linda under studietiden i Uppsala i kontakt med medlemmar ur New Life, genom ”buss-

projektet” som drevs av församlingen, och syftade till att hjälpa prostituerade kvinnor. Frågan 

hade då engagerat Linda under flera år, och hon berättar om en längtan att nå ut till, och 

hjälpa prostituerade.  

                                                 
22 Intervju med ”Linda”, den 7 november 2005 
23 Giddens, s. 101-103 
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Då jag efter intervjun ville beskriva Lindas första kontakt med församlingen som 

slumpmässig rättar hon mig och poängterar att hon inte tror att mötet var en tillfällighet, utan 

att det var Gud som ledde henne dit, och att hon inte tror på slumpen. 

     Linda uppger också att hon ibland kände en saknad efter vänner att diskutera med sin tro 

med. Hon besökte andra församlingar, men tyckte inte att det kändes rätt. Linda reserverar sig 

dock och poängterar att hon inte tror att New Life har den enda rätta läran. Då jag frågar vad 

det var hos New Life som tilltalade henne svarar hon att hon här fick vara sig själv:  
 

Jag tror att det bästa med New life är (...) jag kunde vara och se ut precis som jag ville och det var 

ingen som reagerade över huvud taget ... innan så hade jag känt ganska mycket att folk tycker att 

man skall passa in bättre i den mallen så som dom såg ut kanske ... och såna saker, och det kände 

jag inte alls.24

 

Linda menar att hon bemöttes med respekt och kom att känna sig hemma. Det dröjde dock en 

tid innan hon blev medlem och deltog i aktiviteter utöver söndagarnas gudstjänster, dit hon 

berättar att hon gick för att få ”andlig mat”. Frågor som Linda uppfattar som mycket viktiga är 

att aktivt söka Gud, och frågan om evigheten. Hon förklarar: 
 

Jo jag kommer nog på vad jag tycker är bäst med den här församlingen för det är nog min 

hjärtefråga som jag kan hitta i den här församlingen och ... det är ... jag känner såhär. Det som kan 

frustrera mig det är kristna människor som inte förstår ... att det handlar inte bara om det här livet. 

Det handlar inte om att hitta en man eller att göra karriär eller det ena med det andra utan det 

handlar om var människor hamnar i en evighet det är evigheten det handlar om inte det här livet.25

 

För Linda ligger fokus inte på denna värld, utan på var människor hamnar i en evighet. Hon 

berättar att hon tror att vi lever på jorden för att fatta beslutet huruvida vi vill ha gemenskap 

med Gud eller inte. Vi kan inte bara stillasittande betrakta hur det går snett för människor, vi 

måste be, och leda så många som möjligt till Gud menar Linda. Missionsivern som Linda 

beskriver befinner sig i linje med församlingens officiella uppfattning, New Life har bland 

annat bedrivit mission i Östeuropa, men också i en invandrartät förort till Stockholm, och 

bland internerna på en anstalt utanför Stockholm. I Lindas berättelse kan vi se att teologin, 

som baseras på Lausannedeklarationen har en relativt stor betydelse, då man inte på samma 

sätt i mer liberala församlingar betonar mission.  

                                                 
24 ”Linda” 
25 ”Linda” 
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I Lindas fall är beslutet att ”bli kristen” i viss utsträckning knutet till valet att ansluta sig till 

New Life. Som positivt med kyrkan pekar hon på att hon här får se ut hur hon vill. Linda bär 

också på en stark önskan att söka Gud, och upplever att medlemmarna i New Life tar denna 

fråga på allvar.  

 

Molly är den andra personen från cellgruppen som accepterade att bli intervjuad. Hon 

funderade en period över vilket alias hon ville använda sig av, och fastnade slutligen för 

Molly. För närvarande arbetar Molly, som är 25 år deltid inom detaljhandeln, och har gjort ett 

uppehåll i sina studier. I framtiden hoppas hon på att kunna utbilda sig inom sjukvården. 

Molly som lever ensam i en förort till Stockholm, är den av informanterna som har varit 

medlem i New Life under kortast tid, mellan ett till ett och ett halvt år. Jag upplever Molly 

som mycket underhållande och sympatisk, men under intervjun bitvis osäker på sin förmåga 

att förklara sin tro på ett tillfredställande sätt. Vid ett tillfälle ber hon bl.a. att bandspelaren 

skall stängas av, vilket också görs. Intervjun tog ungefär sjuttiofem minuter i anspråk, och 

ägde rum i New Lifes foajé, där människor rörde sig under i stort sett hela tiden, vilket jag 

upplevde som distraherande för oss båda, och kan ha framkallat nervositet hos Molly. 

     Att Molly anslöt sig till New Life, och ”blev kristen” beslut som i hennes fall är intimt 

sammanflätade, beskriver hon som en tillfällighet. Hon ändrar sig dock efter intervjun och 

förklarar, i likhet med Linda, att hon i efterhand tydligt kan se ”Guds ledning” komma till 

uttryck i mötet med New Life. 

     Molly berättar att hon kommer från en familj där religion uppfattades som någonting fult, 

och ansågs vara orsaken till krig och ”grunden till all ondska.”26 Hon har dock tidigare trott 

på existensen av en gud, och har betraktat olika religioner som alternativa vägar till denna, 

vilket hon är noga med att poängtera att hon inte längre gör. Första gången Molly kom först i 

kontakt med kristna var genom sin kristne chef, berättar hon. Senare blev även en vän till 

Molly kristen, och nyfikenheten inför vad vännen trodde på fick henne att söka upp New Life. 

Molly uttrycker det såhär: 
 

För det var en väldigt jag vet inte ... nära vän, jag ville veta vad hon trodde liksom. Så jag började 

gå på den här grundkursen i kristen tro, Alphakurs.27

 

Hon började gå en introduktionskurs, där hon menar att hon blev bemött på ett mycket 

respektfullt sätt, vilket gjorde henne nyfiken. Molly menar att hon inledningsvis förhöll sig 
                                                 
26 Intervju med ”Molly” den 15 november 2005 
27 ”Molly” 
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mycket skeptisk till församlingen, och ifrågasatte att medlemmarna som kristna skulle inneha 

någon typ av ”särställning”. Samtidigt uppfattade hon att de hade något som hon saknade. Då 

jag frågar vad det var som de hade, svarar Molly: 

 
Som situationen var då ... jag var mycket mer vuxen på den tiden, jag hade nog mycket av det här 

som världen *suckar* anser som framgång liksom eller. Inte just då men några år eller ett litet tag 

innan så bodde jag sambo med min kille ... och jag hade ett bra jobb, vi hade bil vi umgicks 

mycket på ... eh ... var ute på landet liksom. Hade allt det här... som man skulle ha men ändå så var 

det så fruktansvärt tomt. 28

 

Molly förklarar att hon inte menar att ”det materiella” i sig själv är något ont, utan att det 

skadliga ligger i att sätta jakten på framgång och karriär först, vilket hon menar riskerar att 

komma i vägen för Guds intentioner med hennes liv. För Molly innebär valet att bli kristen att 

”sätta Jesus först”, och hon hänvisar till bibeln, då hon förklarar att det gäller att låta sökandet 

efter Gud komma före allt annat, som då kommer att falla på plats. 

      Anthony Giddens menar att kommodifiering är en central process i den högmoderna 

epoken, där det kapitalistiska systemets principer direkt påverkar identitetsskapandet. Självets 

projekt riskerar att bli kommodifierat och få karaktär av handelsvara, då självförverkligandet 

knyts till ägandet av vissa eftertraktade varor. Även livsstilar saluförs i högmoderniteten som 

produkter. Det existerar dock ett motstånd till processen, både på en kollektiv och på en 

individuell nivå.29

     Mollys berättelse kan delvis betraktas som en protest mot kommodifieringen, då hon har 

valt att ta avstånd från en omgivning som hon menar kännetecknas av en ständig jakt på 

materiell framgång och bekräftelse, och således anses stödja Giddens resonemang. Alterna-

tivet, som Molly uppfattar det, till den kommodifierade livsstilen är det kristna livet där hon 

”sätter Jesus först”. 

     Jag vill dock inte se Mollys val att ”bli kristen” och ansluta sig till New Life enbart som en 

protest mot en kommodifieringsprocess, då andra aspekter för henne har varit, och är, viktiga.  

     Då jag frågar henne vad hon uppfattar som bäst med församlingen lyfter Molly fram att 

hon trivs med dess livfullhet och människor, varav många är unga och singlar, och ”väldigt 

angelägna om att söka Gud.”30 Molly upplever också att det inom New Life finns utrymme 

för både hjärna och hjärta: 

                                                 
28 ”Molly” 
29 Giddens, s.  232-236 
30 ”Molly” 
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Förnuftet hör hemma här, som typ hjärtat hör hemma här liksom ... Det är väl därför jag älskar och 

vara här.31

 

Alphakursen gav Molly en intellektuell utmaning, berättar hon. Just betoningen av intellektet 

har återkommit hos flera medlemmar av församlingen som jag har mött under tiden jag har 

besökt denna. En person som jag diskuterade med talade till exempel relativt nedlåtande om 

människor, som han uppfattade gick till New Life för att få känslomässiga, andliga upp-

levelser, och okritiskt accepterade vad pastorerna sade. Förutom att ge henne en utmaning, 

menar Molly att det skedde något:  
 

Det verkligen hände någonting. Efter varje tisdagskväll när jag kom hem var det precis som mitt 

huvud bara snurrade ... det var såhär, alla mina frågor som bara såhär snurrade i huvudet samtidigt 

som min värld fysiskt nästan snurrade.32

 

Som centralt framhåller hon också att församlingen har besvarat många av hennes frågor, och 

att hon har kommit att tro att det verkligen existerar en sanning som är oberoende av henne, 

och att hon själv inte är svaret på alla frågor, vilket hon tidigare trodde: 
 

Allting är inte bara frågetecken och kaos. Det finns en ordning liksom och den är här för att den är 

uppenbarad för oss liksom vi kan hitta den...33

 

Mollys betonande av vikten av att finna en ordning skulle kunna ses som att den konservativa 

teologin tilltalar henne, då en mer liberal församling kanske inte hade kunnat ge samma klara 

besked.  

     Giddens menar att lockelsen i beslutet att återgå till traditionella auktoriteter eller till 

fundamentalistisk religiositet ligger i att dessa ger tydliga svar,34 och att valet av en livsstil 

som innefattar klara auktoriteter dämpar ångesten över högmodernitetens tvivel.35

     Mollys utsaga kan tolkas som att hon har funnit en ordning i högmodernitetens kaos, men 

hon berättar också om en önskan efter att söka Gud och den intellektuella utmaning som hon 

finner i församlingen. Jag menar att Giddens inte tar hänsyn till en vilja att söka Gud, samt 

utgår ifrån att det inte existerar någon andlig dimension som informanterna svarar på, vilket 

bland annat Linda ger uttryck för. Att utgå ifrån att någon har ångest på grund av det faktum 

                                                 
31 ”Molly” 
32 ”Molly” 
33 ”Molly” 
34 Giddens, s. 171 
35 Ibid. s. 215 
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att denna är medlem i en viss typ av kyrka, menar jag dessutom bottnar i ett cirkel-

resonemang, då man söker påvisa att denna är medlem i församlingen på grund av att den är 

medlem. 

     För Linda, och i än högre utsträckning för Molly, har valet att bli medlem i New Life varit 

förbundet med beslutet att bli, eller leva som kristen med anledning av att de inte kommer 

ifrån ”kristna” familjer. 

 

Den tredje personen, och den siste som accepterade att fungera som min informant är Jean-

Luc, som i likhet med Molly funderade en period över vilket alias han ville använda sig av. 

Inom församlingen är Jean-Luc aktiv i arrangerandet av gudstjänsten ”59 minuter”, där han 

bland annat har musicerat. Jean-Luc är 26 år, studerar konst och är bosatt i Stockholm, var 

han har en ateljé, där intervjun genomförs. Denna tar något mer än fyrtiofem minuter i 

anspråk, och Jean-Luc ger ett lugnt och avslappnat intryck, trots att han genomgående under 

intervjun talar i riktning från bandspelaren.  

     Jean-Luc har varit medlem i New Life i mellan tio och elva år, och menar att församlingen 

under denna tid har förändrats på många sätt. Han är född i utlandet, berättar han, där 

föräldrarna bedrev missionsverksamhet. När han var fyra år gammal flyttade familjen dock till 

Stockholm, där han har bott sedan dess. Då föräldrarna var aktiva inom pingströrelsen, har 

företeelser som bön varit naturliga inslag under uppväxtåren. Trots sin uppväxt menar Jean-

Luc att det inte har varit självklart för honom att leva som kristen, och att han har genomgått 

perioder under vilka han har ifrågasatt sin tro. Jean-Luc beskriver sig själv som en analytisk 

person som förhåller sig kritisk till sina tankar och idéer, och menar att för honom var 

omöjligt att bara fortsätta i sina föräldrars fotspår: 

 
Jag tror att alla som växer upp ... men, alltså i en troende familj ... kan ju antingen så kan dom 

fortsätta i den traditionen och tycka och tänka exakt som, som dom liksom som deras föräldrar gör 

... eller ... så ... kanske man behöver omformu, omformulera sin tro för att, för att man skall 

liksom, att den skall kunna bli äkta för en själv såhär ... att jag vill inte känna att jag har blivit 

tvingad att bli troende, jag vill inte känna att jag har blivit såhär manipulerad av mina föräldrar till 

att såhär tro liksom utan att det faktiskt kommer kanske ifrån ... egna erfarenheter eller att jag själv 

har tänkt igenom det huruvida jag tycker att det känns relevant (...) jag vill ju att min tro skall vara 

min och inte nån annans.36

 

                                                 
36 Intervju med ”Jean-Luc” den 30 november 2005 
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Anthony Giddens menar att självidentiteten i den högmoderna epoken måste skapas ”som en 

del av en reflexiv process.”37  Medan traditionen i förmoderniteten besvarade de existentiella 

frågorna,38 ställs vi idag inför en mängd samexisterande expertsystem och auktoriteter, med 

möjliga, men långt ifrån samstämmiga svar. Globaliseringen har vidare synliggjort en mängd 

livsstilar, vilket har medfört att det har blivit omöjligt att oreflekterat fortsätta i traditionens 

”gamla spår”. Istället tvingas vi att ta ställning, och välja en livsstil bland många.39 Sam-

existensen av världsbilder och traditioner blir tydlig vid ett besök hos New Life, då man bara 

behöver korsa gatan för att finna ett hinduistiskt tempel. 

     Jean-Lucs berättelse kan tolkas som att han tydligt påverkas av högmoderniteten då han 

upplever både det tvivel som Giddens anser vara förknippat med epoken, samt själv måste ta 

ställning till huruvida han vill återknyta till sin kristna bakgrund. Han föds inte, som i för-

moderniteten, med en framtid som kristen utstakad, utan blir kristen genom ett eget beslut. 

Jean-Luc reserverar sig emellertid och säger att han inte tror att det är på samma sätt för alla. 

Man kan mycket väl fortsätta i sina föräldrars fotspår, utan att ifrågasätta den tro som man har 

växt upp med, menar han, och knyter de egna reflektionerna över sin situation till sin 

personlighet. Kanske är det högmodernitetens påverkan, eller också är Jean-Luc analytisk till 

sin person och skulle ha resonerat på samma sätt också i en annan epok. 

 

Jag menar att Jean-Lucs val att bli medlem i New Life, till skillnad från de övriga inte är 

förbundet med beslutet att ”bli kristen”, då han var aktiv inom en annan kyrka när han kom i 

kontakt med New Life. I Jean-Lucs fall skulle jag snarare beskriva valet att ansluta sig till 

New Life som ett val av församling. 

     Vad framhåller då Jean-Luc för aspekter som fick honom att ansluta sig till New Life, och 

vad betraktar han som viktigt? Jean-Luc berättar att han först kom i kontakt med församlingen 

genom sin syster, som introducerade honom för denna. Vid tidpunkten bestod den endast av 

ett trettiotal personer som höll till i en källarlokal. Jean-Luc följde med för att han var 

nyfiken, och uppger att han sökte efter en församling som kändes äkta: 
 

Jag vet inte, jag kanske kände ett behov av att ... hitta nån församling som sådär ... kändes på 

riktigt såhär ... nån sorts äkthet i, i gemenskapen. Och det kanske var det som jag stötte på när jag 

gick dit. Dom var inte tillgjorda som ... som jag kanske hade upplevt typ i en annan församling 

som mina föräldrar gick till när jag var med som barn där. Det var såhär folk gick runt där ganska 
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39 Ibid. s. 101-104 

 24



  

stelt där med slips och korrekt uppförande (...) jag vet inte det kanske lite för mycket yta så att jag 

kände att det var sådär fel.40

 

Jean-Luc berättar att han tilltalades av kombinationen av människor från olika delar av 

världen, och pastorn som talade en ”knagglig svenska”. Kyrkan samlade en brokig skara 

människor som knappast skulle ha kommit i kontakt med varandra, om det inte hade varit just 

genom denna. I New Life fann han: 
 

... övervintrade hippies som var såhär *skrattar* som gick runt såhär och typ MM han som var 

pastor så gick runt och pratade på såhär halvknagglig svenska såhär ... eh ... sen var det såhär, och 

så var det liksom en blandning av olika folk från olika länder, medan vi typ den andra kyrkan som 

jag gick till förut över lag var såhär svensk, medelklass såhär ... eh ... radhusfamiljer liksom.41

 

Jean-Lucs utsaga skulle kunna tolkas som att han avvisar en religionsform som han anser vara 

kommodifierad. Det som han uppfattar som äkta hos New Life är delvis något som står i 

kontrast till den korrekta klädseln, homogeniteten och den stelhet, som han menar existerade i 

församlingen som han tidigare hade tillhört. Valet att bli medlem i New Life skulle då kunna 

ses som protest mot en ytlig konsumism, vilket Giddens beskriver.  

     Jag vill här understryka att jag inte menar att New Life som församling skulle vara mindre 

kommersiell än någon annan kyrka, och att ett ställningstagande till huruvida detta skulle vara 

fallet inte heller är syftet med uppsatsen. Åsikten speglar här Jean-Lucs uppfattning.  

     En annan aspekt som Jean-Luc betonar som positiv med New Life är att det finns en 

”rörlighet i tankarna” i teologiska frågor:42  
 

Det är inte bara att säga såhär ... att Gud är exakt såhär och tycker inte du att han är så så passar 

inte du in i vårat sällskap liksom, utan jag kan komma med andra funderingar och åsikter, och dom 

liksom accepterar det liksom såhär och kan hamna i ... jättediskussioner om saker och ting utan att 

vi för den delen till exempel börjar tycka att vi är dumma i huvudet ... och det är ju väldigt 

befriande *skrattar*43

 

Jag menar här att det torde finnas en gräns för vad som kan anses vara bortom all diskussion, 

och att jag borde ha utvecklat frågan om diskussionens gränser vidare. Trosuppfattningar som 
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Jesu gudomlighet borde till exempel anses vara något som inte kan ifrågasättas. Skulle till 

exempel en person som inte accepterar Jesus som Gud få ansluta sig till församlingen? 

     För att återknyta till ämnet, är vännerna inom kyrkan mycket viktiga för Jean-Luc, vilket 

framkommer då jag frågar hur han skulle agera om New Life skulle lägga ner sin verksamhet: 
 

Ja, att jag inte känner mig så bunden till New Life som nån såhär lokal plats eller ... typ dess 

aktiviteter och verksamheter för att såhär min tro skall existera så skulle det ju på ett sätt inte 

påverka så mycket. Jag skulle ju troligtvis ... eh ... fortsätta träffa de vänner som jag har där ... och 

kanske ha en egen liten bönerörelse eller en egen liten kyrka i nåns lägenhet *skrattar* Skulle dom 

vännerna försvinna då skulle det vara jobbigare ...44

 

Människorna i församlingen beskrivs av Jean-Luc som både roliga och allvarliga, och som 

mycket måna om att söka Gud. 

 

Linda, Molly och Jean-Luc har på olika sätt kommit i kontakt med, och anslutit sig till New 

Life. Man betonar också till viss del skilda aspekter som viktiga med församlingen.  

     Missionen som är central i Lausannedeklarationen uppfattas som mycket viktig av Linda, 

liksom att man får se ut som man vill, och att medlemmarna i församlingen är måna om att 

söka Gud. Molly lyfter fram hur församlingen har besvarat många av hennes frågor, och visat 

henne en ordning i tillvaron, som mycket viktigt. Vidare menar hon att kontakten med Gud 

fyller ett tomrum inom henne, och att hon finner ett intellektuellt klimat inom församlingen. 

Jean-Luc betraktar vännerna inom kyrkan som viktiga, liksom den livfullhet och äkthet som 

han uppfattar finns där. Han pekar också på blandningen av människor och en öppenhet i 

teologiska frågor. I Jean-Lucs fall är det svårt att säga något om teologins roll, men jag tolkar 

hans berättelse som att denna inte har en uttalad betydelse. Jag hade dock genom att ställa 

andra frågor kunnat ta reda på med, vilket kan ses som en brist. 

     Jag menar att det finns aspekter som de tre har gemensamt. Att ”bli kristen” kan för Molly 

delvis ses som en protest mot en kommodifieringsprocess, likaså skulle Jean-Lucs och Lindas 

val att bli medlem i New Life kunna tolkas på det sättet. Församlingen kontrasteras här till 

såväl andra kyrkor, trots att man är försiktig i sin kritik, som till det omgivande samhället. Jag 

uppfattar att informanterna på många sätt påverkas av högmodernitetens villkor, men jag vill 

samtidigt poängtera att också andra frågor har varit involverade i valet att ansluta sig till New 

Life. Enligt min mening tar Giddens inte hänsyn till en vilja att söka Gud, något som 
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informanterna upplever som viktigt. Inte heller accepterar han existensen av den gud som 

både Linda och Molly menar ledde dem till församlingen.  

  

 

Meditation och tidegärdsbön – religiös praktik i vardagen 
 

När jag under gudstjänsterna kom att bevittna de karismatiska inslagen i församlingen föddes 

en nyfikenhet inför medlemmarnas religiösa praktik i vardagen, och jag beslöt att undersöka 

denna.  

     Jag avser här att beskriva den vardagliga religiösa praktiken och lyfta fram informanternas 

tankar kring denna. En relativt stor del av kapitlet kommer att kommer att ägnas åt bönen, då 

jag uppfattar den som central i informanternas praktik. Samtliga har betonat vikten av bön, 

både den som sker enskilt och den som sker kollektivt, och den anses bokstavligt talat kunna 

”försätta berg”. Bönen förefaller viktigt också i församlingen som helhet, där man bland annat 

har anordnat en ”bönekedja” i vilken församlingsmedlemmar avlöser varandra och ber 

oavbrutet under en period. Vid ett cellgruppsmöte som jag närvarade vid använde man sig 

även av en ”bönebok.” Man bad då för ett antal personer, vars namn man hade skrivit ner i 

denna. Andra frågor som kommer att diskuteras är morgonandakten, som Molly och Linda 

ägnar sig åt, samt högmodernitetens inverkan på informanternas religiösa praktik. 

 

För att få insyn i den vardagliga praktiken bad jag Linda, Molly och Jean-Luc att detaljerat 

beskriva en vanlig veckodag. Jag är medveten om att alla dagar inte ser likadana ut, vilket 

Molly också påtalade. Jag misstänker också att man riskerar att glömma saker som man 

betraktar som självklara. En annan metodkritisk aspekt är det faktum att informanterna kan 

uttrycka sig normativt, d.v.s. berätta vad man önskar att man gjorde. Jag menar emellertid att 

detta inte är fallet, då samtliga uppger att de vissa dagar inte hinner med att utföra den praktik 

som jag kommer att beskriva. 

     Då jag ber informanterna att berätta hur man inleder dagen, berättar både Linda och Molly 

att de under en stund på morgonen ägnar sig åt att be. Linda berättar att hon efter att ha vaknat 

och gjort sig i ordning, sätter sig ner och ber: 
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Sen så kommer dagens höjdpunkt och det är ungefär mellan tjugo över sex halv sju till halv sju till 

tio över sju ... då kokar jag mitt kaffe och så tar jag min filt och så kryper jag upp i min fåtölj och 

så läser jag bibeln först i en kvart och sen så brukar jag be en halvtimme eller så.45

 

Jag frågar Linda vad hon brukar läsa och hon svarar att det varierar, och att hon ber den helige 

anden att lyfta fram vad som är viktigt i texten. Hon berättar att hon läser bibeln fortlöpande 

tills hon finner några rader som hon tycker:  
 

sticker ut (...) att man känner liksom att det här är viktigt, det är här jag skall stanna. Det är det här 

jag ska meditera över, och så gör jag det, och så sitter jag och mediterar över det och ber Gud göra 

det här i mitt liv så att det blir verklighet.46

 

Linda berättar att hon under morgonen, dagen för intervjun har mediterat över att Gud skall 

förändra hennes tankar, så att hon bättre kan leva som Gud vill, och göra goda gärningar. 

     Jag menar att meditationen är ett intressant och oväntat inslag i den religiösa praktiken och 

inget som jag spontant skulle förknippa med protestantisk karismatisk kristendom. Lindas 

önskan att i vardagen utföra Guds vilja, ett lutheranskt inslag, problematiserar också frågan 

om en specifik kategori händelser som religiös praktik, då det blir svårt att urskilja denna ur 

vardagslivet. Utsagan är också i linje med vad församlingen skriver på sin hemsida, att man är 

”överlåtna till att tillämpa Jesu liv och uppdrag i vår vardag.”47

     Jag menar även att Linda ägnar sig åt en form av morgonandakt. Även Molly uppger att 

hon ber under morgonen. Efter att ha stigit upp, ätit frukost och gjort sig i ordning sätter hon 

sig ner och ber: 
 

Sen några veckor tillbaka försöker jag sätta mig ner och be (...) en timme ungefär. Mitt mål är väl 

en timme. Ibland blir det längre ibland blir det kortare, ibland hinner jag inte alls.48

 

Då jag frågar Molly vad hon brukar be om, svarar hon att hon inte betraktar stunden som bön: 
 

Jag tänker inte såhär nu skall jag be, utan nu skall jag ta tid inför Gud ... eh ... jag brukar ... lyssna 

på lovsång. Ibland så händer det att jag kanske bara lyssnar på lovsång (...) och så bara en del bara 

vara liksom (...) samla tankarna liksom. Sen så ibland har jag ju saker , det brukar alltid vara 
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någonting sådär, det kommer upp något ämne varje morgon och så sitter jag och funderar på det, 

som imorse så läste jag Psalm 46 i Psaltaren, och liksom bad utifrån den och olika situationer.49

 

Catherine Bell menar att ritualisering är en social strategi, genom vilken aktörerna skiljer ut 

en händelse från den omgivande vardagen, för att skänka denna extra tyngd.50 Trots det 

faktum att strategierna är kulturellt betingade, är de ofta återkommande, formaliserade, fix-

erade och samstämmiga i tid och rum. Ett informellt agerande inom en grupp kan dock ge 

företräde till andra strategier. Hur stark eller svag differentieringen är till den omgivande 

vardagen varierar också mellan olika grupper.51  

     När det gäller bönestunden äger denna rum på samma tid, vilket Bell menar är vanligt. Det 

rör sig dock inte om en minutiöst fastslagen tidpunkt, dessutom genomförs praktiken i Mollys 

fall i mån av tid. En strategi som jag menar att Linda och Molly använder sig av är att tillägna 

stunden Gud, vilket privilegierar den i förhållande till den omgivande tiden. Lindas 

beskrivning av händelsen som dagens höjdpunkt skulle också kunna ses som ett sätt att 

differentiera denna från vardagen. 

     När det gäller formen är denna delvis fixerad. I Lindas fall innefattar den bibelläsning, bön 

och meditation, vilket hon menar är det normala upplägget. Hon läser bibeln fortlöpande, men 

låter också den helige anden styra urvalet. I karismatiska församlingar har man ofta lagt vikt 

vid spontanitet under tillbedjan. Tanken har varit att Gud skall styra gudstjänster eller 

andakter, något som jag menar är tydligt i Lindas berättelse. När det gäller innehållet i Mollys 

morgonandakt uppger hon att hon lyssnar på lovsång, och ibland även ber, samt reflekterar 

över ämnen som kommer upp.  

     Bell menar att kroppen ofta har en viktig roll i ritualiseringen, då den genom vissa rörelser 

bidrar till att skapa en differentiering till vardagen. Vare sig Linda eller Molly förefaller här 

ägna sig åt några speciella, formaliserade rörelser. Båda beskriver dock att de sätter sig ner 

innan stunden. Frånvaron av formaliserade rörelser skulle kunna ha sin förklaring i att man 

agerar ensam, då Bell menar att man genom en kroppslig kontroll visar upp sin förmåga till ett 

korrekt agerande. Både Molly och Linda lever ensamma, kan detta påverka kroppens hållning, 

då ingen observerar deras agerande?  

     Det faktum att Molly och Linda genomför handlingen ensamma får mig dessutom att 

ifrågasätta Bells syn på ritualisering som en social strategi. Bell menar att denna är starkt 

knuten till frågan om makt, och att strategin används för att omförhandla eller befästa 

                                                 
49 ”Molly” 
50 Bell, s. 74 
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maktförhållanden. Jag kan dock inte se hur detta skulle vara fallet, då ingen utöver inform-

anterna själva närvarar under stunden. Jag menar att Bell överhuvudtaget inte adresserar 

frågan, huruvida ritualisering kan utföras ensam, då hon betraktar den som en social strategi, 

vilket resulterar i att det blir svårt att applicera teorin på informanternas berättelser. Rör sig 

differentieringen som skapas då fortfarande om ritualisering, eller är den uttryck för ett annat 

fenomen? 

 

Till skillnad från Linda och Molly berättar Jean-Luc att han varken ägnar sig åt bön eller 

andakt på morgonen, utan att han brukar be kortare stunder under dagen:  
 

Jag är väldigt ofokuserad och rastlös som person såhär. Vissa, vissa kanske sitter ner liksom såhär 

och har en bestämd tid på dygnet då dom såhär kanske har bestämt sig för att nu skall jag be trettio 

minuter liksom, så det är ganska strukturerat och det är ju bra *skrattar* för dem som kan ha det 

så, men jag är nog lite såhär ... lätt disträ, då kanske det blir som att det blir som... kortare stunder 

under dagen och jag försöker få med mig det (...) i tankarna hela tiden istället.52

 

Jean-Luc upplever det som naturligare att be på detta sätt, och han framhåller att han betraktar 

hela livet som en dialog med Gud, och att han inte känner sig bunden att be vid speciella 

tidpunkter:  
 

Man har på nåt vis såhär gett den möjligheten såhär att, att man bara, man liksom såhär i hela sitt 

liv försöker man såhär vända sig mot Gud såhär i allt det man gör och då blir det som att såhär ... 

jag tänker inte att det är såhär specifikt på såhär att nu ber jag exakt för det här utan att få svar utan 

det är mer såhär ... under hela dan, hela dan eller hela livet så ... finns en dialog ...53

 

För Jean-Luc är det viktigt att i allt han gör försöka att vända sig till Gud. Att på detta sätt 

betrakta hela livet som en form av religiös praktik gör det svårt att lyfta ut denna ur vardagen, 

och att tala om den som en speciell kategori händelser, vilket vi konstaterade i Lindas fall. 

     Jag frågar Jean-Luc om han får svar när han ber, eftersom han talar om en dialog med Gud, 

vilket han berättar att han upplever sig få. Jean-Luc menar att han är öppen för att Gud kan 

svara eller kommunicera med människor på olika sätt. Vissa drömmer och etablerar på så vis 

kontakt med Gud, berättar Jean-Luc, andra kan ha förmågan att höra Guds röst. Själv menar 

han dock att han inte får svar genom en hörbar röst utan att Gud istället kan lugna honom när 

han ber då han känner sig nervös, eller också göra hans tankar klarare:  
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Ibland så kan det vara som att om jag har ... verkligen försökt att koncentrerar och såhär ställa en 

fråga eller typ såhär bett för en speciell sak så tycker jag mig ibland få svar tillbaka som är lika 

såhär koncentrerat (...) så kan jag ju tolka det som ett svar att Gud har talat genom mina tankar.54

 

I frågan om att motta svar från Gud, i synnerhet när det gäller att höra Guds röst, vilket 

kommer att diskuteras i nästa kapitel, vill jag poängtera att ämnet kan uppfattas som mycket 

känsligt. Många förknippar fenomenet att höra röster med psykisk ohälsa, vilket medlemmar-

na i församlingen naturligtvis är medvetna om. Jag vill understryka att jag här inte insinuerar 

att Jean-Luc skulle tiga om att han hör röster, utan avser att belysa det faktum att frågan i allra 

högsta grad är känslig. Jag menar också att Jean-Luc uttrycker sig mycket försiktigt. 

     Kvällen brukar för Jean-Lucs del avslutas med bön, och han förklarar att han vill ”samla 

tankarna och ge dem till Gud”. Han kan då läsa ur bibeln eller ur någon andaktsbok och 

somna med denna text i tankarna. Jean-Luc berättar att han oftast ligger i sängen och läser, 

eftersom han då blir trött och faller i sömn. Då jag undrar vad han läser som gör honom så 

trött, skrattar han och berättar att han kan använda sig av boken Religionsfilosofiska texter, 

som han menar är ”supertorr”.  

     Läsningen av denna typ av bok skulle kunna ses som ett uttryck för processen som 

Giddens benämner ”kontrollens dialektik”. Giddens menar att kunskap under högmodern-

iteten har konfiskerats av specialiserade experter. Processen är dock inte enspårig, utan lek-

män återtillägnar sig också delar av expertiskunskap.55 Här menar jag att Jean-Luc ägnar sig 

åt den återtillägnelse som Giddens beskriver. Han berättar också att han ibland använder sig 

av s.k. tidegärdsbön: 
 

... tidegärdsbön, en slags ... sån som hela kyrkan som såhär svenska kyrkan katolska kyrkan följer 

nån slags såhär årsrytm (...) ja dom har typ såhär olika texter för varje dag på ett år ... det går typ 

såhär som en årscykel såhär, sen finns det typ såhär lightversionen som är bara för en vecka 

*skrattar* (...) Då är det ju samma sak som återkommer varje vecka ... och så återkommer man ju 

till dem och så skapar man någon slags kontinuitet.56

 

Det är enligt min mening mycket intressant att en medlem i en karismatisk församling 

använder sig av tidegärdsbön som annars, vilket Jean-Luc poängterar, använts inom den 

katolska kyrkan. Jag menar att informanterna tar in influenser från olika håll och införlivar 
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dem i den egna praktiken, något som också framträdde i fallet med den meditation som Linda 

berättade att hon ägnar sig åt. Fenomenet skulle kunna tolkas som ett resultat av 

högmodernitetens synliggörande av andra gruppers religiösa praktik, som Giddens beskriver, 

och att man i mötet med dessa väljer att använda sig av de inslag som man finner förenliga 

med den egna tron. Vissa av influenserna härrör från andra kristna traditioner som 

katolicismen, medan andra har varit vanligare förekommande inom andra religioner som 

hinduismen, som ofta har förknippats med meditation.  

     Under ett cellgruppsmöte som jag närvarade vid bevittnade jag hur man smorde en sjuk 

kvinnas panna med olja, samtidigt som man bad att Gud skulle bota henne. Jag måste ha sett 

frågande ut, för Linda förklarade för mig att detta var en företeelse som fanns beskriven i 

bibeln. Jag tvivlar inte på att så är fallet, men jag skulle vilja tolka fenomenet som ytterligare 

ett belägg för tendensen att föra in influenser från olika håll i den egna religiösa praktiken, då 

smörjelse med olja så vitt jag vet, inte har varit vanligt förekommande inom karismatisk 

protestantism. 

  

För att återknyta till frågan om kvällsbön uppger också Molly och Linda att de försöker att 

avsluta dagen med bön. Jag frågar även informanterna vad de brukar be om, vilket kan anses 

vara en känslig fråga, och innebära att man håller inne med vissa uppgifter. Jean-Luc berättar 

att han kan be om god sömn och nya krafter inför morgondagen eller också för att något roligt 

skall hända, som att Gud skall visa ”någonting spännande av sig själv och sin natur”57. Molly 

som är relativt nykristen berättar att hon brukar be för sin relation till Gud. Bönen är ett ämne 

som i Lindas fall kan medföra komplikationer, då vissa hon ber för i bekantskapskretsen inte 

är kristna, något hon uppfattar som problematiskt: 
 

Jag brukar be för min syster och mina föräldrar ... och jag ber ... för saker som ... ligger mig nära 

om hjärtat ... Det är ... om jag har vänner som har det jobbigt till exempel så ber jag för dom att det 

skall gå bra i olika situationer. Jag ber mycket för min kompis NN ... att det här blir ju lite jobbigt 

för jag älskar ju henne, hon är en av mina absolut bästa vänner men hon är ju inte kristen. I och 

med att jag har ju den tron på att det finns en himmel och ett helvete ... så är ju det här fruktansvärt 

jobbigt (...) Jag känner inte att jag kan pracka på henne min tro ... det vill jag inte göra för hon har 

ju rätt att göra sina val ... men samtidigt finns det ju inget jag heller vill än att hon skulle börja tro 

eftersom jag står inte ut med tanken att hon inte skulle komma till himlen.58
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I den högmoderna epoken ställs individen enligt Giddens inför flera abstrakta system med 

auktoritetsanspråk. Lindas berättelse skulle kunna tolkas som en kollision mellan två för 

henne viktiga system, respekten för vännens integritet och rättighet att själv välja hur hon vill 

leva, och den teologiska övertygelsen att denna som ickekristen inte kommer till himlen. 

Berättelsen påvisar också svårigheterna i att bedriva den mission som Linda känner så starkt 

för, då denna berör ett personligt plan och en nära vän. Linda hamnar i en situation där 

teologin som förespråkar en aktiv mission ställs mot vännens rätt att välja, och slippa att ”bli 

påprackad” Lindas tro. Medveten om svårigheterna, kämpar Linda med frågan. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den religiösa praktiken skiljer sig åt informanterna 

emellan, men att bönen intar en central plats i samtligas vardag. 

     Molly och Linda ägnar sig åt en informell morgonandakt, vilken jag menar ritualiseras. 

Bells teorier är här till viss del relevanta, då stunden tillägnas Gud, delvis är innehållsmässigt 

fixerad, och äger rum på en relativt fast tidpunkt. Jag menar dock att ritualisering som en 

social strategi förlorar något av sitt förklaringsvärde, då man ensam utför handlingen. 

Kropparnas svaga roll i ritualiseringen skulle kunna tolkas som ett resultat av att ingen 

observerar informanterna. Skillnaden är uppenbar, vilket jag kommer att påvisa i följande 

kapitel, där kroppens roll under lovsången i kyrkan står i stor kontrast till dess betydelse under 

morgonens praktik. 

     En enligt min mening mycket intressant iakttagelse är att man i sin religiösa praktik lyfter 

in ”främmande” influenser, som den katolska tidegärdsbönen, meditationen som Linda ägnar 

sig åt eller smörjelsen av sjuka som jag bevittnade. 

     Viljan att praktisera Guds vilja i vardagen, och att i allt man gör vända sig till Gud, som 

Jean-Luc och Linda ger uttryck för, gör det svårt att tala om en religiös praktik som en 

speciell kategori händelser, och problematiserar frågan om hur denna skall åtskiljas från den 

”profana vardagen”.  

     Bönen som jag har beskrivit ovan går ofta hand i hand med uppfattningen om Guds 

immanens, särskilt när det gäller ”bönesvaren”, där informanterna menar att Gud på olika sätt 

kommunicerar med dem. Jag kommer nu att ägna ett kapitel åt att utveckla uppfattningen om, 

och upplevelser av Guds närvaro och agerande i informanternas liv.      
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”Gud gick emellan” - karismatik och kommunikation med Gud 
 

Vid det första tillfället som jag närvarade vid ett cellgruppsmöte diskuterade man inlednings-

vis situationen för en kristen man i utlandet. Han förföljdes för, och hade under perioder suttit 

fängslad för sin tro. Helt nyligen hade han dessutom hotats av dödsstraff eller lynchning. 

Lyckligtvis hade gud då ”gått emellan” och förhindrat att mannen mötte detta öde. Jag minns 

att jag reagerade starkt på berättelsen, inte så mycket på grund av den kristne mannens 

situation, som på det faktum att Gud ansågs vara så aktiv. Trots min medvetenhet om att jag 

rörde mig inom en karismatisk grupp, där den helige anden anses vara verksam och 

närvarande på jorden, upplevde jag händelsen som en mindre ”kulturkrock”. Under inter-

vjuerna har uppfattningen återkommit, och Molly, Jean-Luc och Linda är samtliga övertygade 

om Guds immanens. Med immanens syftar jag här på hur Gud anses vara aktiv i 

informanternas liv och ständigt närvarande. Denna uppfattning behöver inte nödvändigtvis stå 

i konflikt med en syn på Gud som transcendent, eller till en stark differentiering mellan Gud 

och människa, vilket framkommer nedan.  

     Gud beskrivs av informanterna som en kraftfull aktör, ständigt närvarande och möjlig att 

ha en personlig relation till och att kommunicera med. Samtliga uppger att Gud på olika sätt 

ger dem tecken, hjälper dem, och griper in i deras liv. Samtidigt är uppfattningen om den 

immanenta guden och de karismatiska inslagen i församlingen föremål för reflektion.  

     Jag syftar i detta kapitel till att diskutera informanternas uppfattning om Guds immanens, 

upplevelsen av, och kommunikationen med Gud, samt att lyfta fram deras reflektioner kring 

karismatiken. En del av kapitlet kommer särskilt att behandla lovsången under gudstjänsten, 

ett tillfälle vid vilket man anser Guds närvaro vara ovanligt stark. 

 

Under gudstjänsterna i New Life ber man ofta Gud att fylla kyrkan med sin helige ande. När 

jag under intervjuerna ber informanterna att berätta om den helige anden förklarar Jean-Luc: 
 

Det är ju Guds ande liksom ... eh...han kanske ...verkställande kraft eller vad man skall säga som 

också såhär på nåt sätt väldigt mystiskt sätt är, har en personlighet (...) dels såhär finns det såhär 

massa profetiska föreskrifter i gamla testamentet där olika profeter förutspår att en dag skall 

komma när Gud utgjuter sin ande över jorden såhär ... att den liksom såhär på nåt vis ... eh ... 

kommer från himlen ner till jorden, är mer verksam här liksom. Och det typ är ju det som såhär 

Jesus säger när han lämnar jorden såhär ... så säger han såhär att efter mig kommer hjälparen den 
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helige anden , alltså Guds ande, är det typ efter han har lämnat oss skall finnas kvar här på jorden 

för att hjälpa människorna i sin vandring för att söka honom.59

 

Jag tolkar Jean-Lucs uttalande som att han betraktar Gud som både avlägsen och immanent, 

då denna sänder ner sin ande från en position som jag uppfattar befinner sig på avstånd. Den 

helige anden beskrivs här som den kraft som är aktiv på jorden, vars uppgift består i att leda 

och hjälpa människor att söka Gud. Den kan också sköta kommunikationen med de mer 

avlägsna aspekterna av den treenige guden, säger Jean-Luc och påpekar att frågan om tre-

enigheten är komplicerad. 

     Molly och Linda är eniga om att den helige anden bara finns hos de kristna som har tagit 

emot den, samt att dess närvaro bygger på frivillighet. Linda beskriver här hur den helige 

anden leder och kommunicerar med kristna: 
 

Den heliga anden är ju hjälparen ... den som finns med oss kristna hela tiden, som är Guds ande ... 

som vägleder oss som talar till oss ... och som finns med oss hela tiden så att säga.60

 

Det existerar inte bara en uppfattning om en immanent gud hos mina informanter, denna 

griper också aktivt in i deras liv, vilket blir tydligt under intervjun med Jean-Luc, som menar 

att Gud kan närvara under vår kommunikation och hjälpa honom att arbeta med tankar och 

känslor. Jean-Luc menar att Gud att också hjälper och inspirerar honom under hans arbete:  
 

Jag har det som såhär om jag står och målar då kanske såhär, okej kom igen Gud så gör vi 

världens grymmaste målning tillsammans.61

 

Linda upplever under morgonen, vilket jag har påtalat, att den helige anden ”pekar ut” vad 

hon skall läsa genom att lyfta fram vissa textpartier i bibeln. Linda menar också att hon kan 

känna den helige andens närvaro hos andra kristna. Denna kan också upplevas av ickekristna, 

berättar Linda, och redogör för en upplevelse som hon hade under tiden som utbytesstudent i 

USA, innan hon blev kristen. Hon hade när hon sökt värdfamilj uttryckligen bett om att få bo 

hos en ickekristen familj. Trots önskemålet blev hon omhändertagen av en pastorsfamilj, efter 

att Gud hade trätt in och övertalat den motvillige fadern i familjen att ta emot Linda. Under 

vistelsen berättar hon, kom hon att själv förnimma den helige andens närvaro i hemmet:  
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... men det som hände var att i och med att jag inte var uppvuxen i en kristen familj så är jag inte 

van vid den helige ande det var det som jag inte förstod vad det var. För jag kände närvaron ... jag 

vet eller jag kände närvaron och jag visste inte vad det var ... jag hade ingen aning om vad det var, 

men jag bara visste att det nånting här som gör att de är helt annorlunda mot andra människor jag 

mött tidigare.62

 

Linda menar att hon känner en speciell samhörighet med andra kristna även om de inte känner 

varandra, och förklarar att det beror på att alla är delar av Kristi kropp och delar ”samma 

ande”. Det är en mycket immanent Gud som Linda beskriver, som i form av den helige anden 

finns hos alla kristna. Samtidigt menar hon att hon inte alltid kan förstå Guds avsikter eller 

resonemang, och förklarar att ”det är väl för att Gud är Gud och jag är människa”.63

     Gud talar till oss människor, berättar Linda, och menar att hon har gåvan att uppfatta Guds 

röst, vilken hon använder för att hjälpa människor under förbönen. Linda liknar förmågan vid 

att lyssna på radio, det gäller med andra ord att ställa in ”rätt frekvens.”64 Det finns dock 

problem förknippade med att höra Guds röst, och det kan ibland hända att Linda hör fel, i 

synnerhet om hon känner en person väl, då hon kan missta sin egen röst för Guds. Jag frågar 

hur Guds röst låter, och Linda beskriver den som sina egna tankar, ”fast med en annan röst”65 

och säger att hon bara har hört ”fysisk röst” vid något tillfälle. I likhet med Jean-Luc menar 

Linda att Gud har olika sätt att kommunicera med människor, vissa kan höra Guds röst medan 

andra har förmågan att profetera och se in i framtiden, en uppfattning som är i linje med New 

Lifes officiella teologiska uppfattning. Då jag frågar om hon tror att alla kan få kontakt med 

Gud, svarar Linda att hon är övertygad om att Gud söker efter alla människor: 
 

Det är ju inte så att det är kristna som hör Gud utan han drar ju i alla. Han längtar, han älskar ju 

inte kristna mer än icke-kristna ... han älskar ju alla precis lika mycket så han vill ju försöka dra till 

sig alla han kan.66

 

För Linda är den helige anden ständigt närvarande hos de kristna men ”drar i” och kommun-

icerar också med ickekristna.  

 

Under intervjun med Molly berättar hon att hon som nykristen ännu inte har förstått så mycket 

om Gud, och att hon därför ställer en massa frågor: 
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Jag är ofta väldigt frågvis till Gud, för jag förstår så lite känner jag *skrattar* och när jag ber så 

svarar han liksom, han förklarar saker och ting för mig, inte med en röst när jag sitter där på min 

kudde liksom, utan mer så under dan (...) om jag läser någonting så kan det vara sådär träffande 

saker liksom saker som jag funderar på.67

 

Det behöver inte vara läsning ur bibeln, förklarar Molly, utan det kan röra sig om tidningar 

eller skönlitteratur. Molly berättar att hon uppfattar att Gud väldigt ofta ”leder henne till 

svar”68 när hon frågar om något. Under intervjun kommer hon också att berätta om en upp-

levelse som hon har haft vid ett tillfälle, då man bett Gud att låta den helige anden komma 

över de deltagande. Hon beskriver händelsen på följande sätt: 
 

Plötsligt så, bara mitt hjärta började dunka. Eh jättehårt och jag hade slutna ögon liksom, och sen 

så plötsligt så, då mer och mer så bara fylldes ... först så kändes det som om hela min kropp var ett 

hjärta liksom ... och sen kändes ett som att hela världen var ett hjärta *skrattar* (...) det kändes 

som att jag var såhär ... blev en del av något mycket större och så fick jag den här enorma känslan 

av värme och kärlek.69

 

Uppfattningen om den helige andens närvaro i församlingen, och vissa kroppsliga uttryck som 

är kopplade till denna tro brukar kallas för karismatiska. Jag kommer under intervjuerna att 

fråga informanterna hur man betraktar ”det karismatiska” Frågan kan förvisso anses vara 

ledande, men det blir ändå tydligt att alla är införstådda med begreppet och förknippar det 

med sin egen församling. Molly säger t.ex. att hon är medveten om att hon är medlem av en 

karismatisk kyrka, även om hon  ännu inte har hunnit sätta sig in i exakt vad begreppet 

innebär.  

     Jag menar att det är intressant att man beskriver sin församling som karismatisk. Jag menar 

att man här, som Giddens framhåller, på ett tydligt sätt har återtillägnat sig expertkunskaper, i 

detta fall begreppet karismatisk, vilket man använder för att beskriva sin egen församling och 

tro. 

 

Ett tillfälle då informanterna menar att upplevelsen av Guds närvaro är ovanligt starkt är vid 

lovsången under gudstjänsterna. På söndagarna inleds gudstjänsten med lovsång som framförs 

unisont av församlingen, lovsång förekommer också vid andra tillfällen i gudstjänsten. Under 
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denna blir de karismatiska inslagen framträdande. Människorna i kyrkan lyfter armarna, talar i 

tungor, gråter eller skrattar. Ibland börjar också någon ur församlingen spontant att predika. 

     Här menar jag att Catherine Bells teorier om ritualisering är användbara, då jag uppfattar 

att man i ett socialt sammanhang använder sig av olika strategier för att differentiera 

händelsen till vardagen. Medlemmar i en grupp har en ”känsla” av vad som är korrekt menar 

Bell, ett sinne för ritualisering, och hur denna skall utföras. Syftet med ritualisering är enligt 

Bell att producera ritualiserade agenter, och menar att dessa är blinda för det faktum att de 

genererar situationen på vilken de svarar. Personerna som deltar i ritualiseringen ser istället 

ofta beteendet som ett svar på en yttre kraft, och inte hur de återskapar omständigheterna på 

vilka de svarar.70 Den kritik som kan framföras mot ett sådant resonemang är att det inte tar 

hänsyn till deltagarnas upplevelser, och att det är reduktionistiskt. 

     Jag menar att man under lovsången tydligt ritualiserar stunden. Man inleder denna med att 

resa sig upp, använder sig av rörelser som följer ett visst återkommande mönster, med lyfta 

armar, knäfall, tal i tungor, skratt och gråt. Det faktum att många kommer för sent till den 

inledande lovsången, tyder dock på att vissa har relativt lite respekt för stunden.  

     Här vill jag inflika att synen på händelserna under lovsången, som följande ett visst 

mönster inte till fullo delas av informanterna, vilket framkommer nedan, utan att man också 

betonar att man anser sig vara fri att uttrycka sig som man vill. 

     Om man jämför det kroppsliga agerandet under lovsången med situationen under 

morgonbönen är det tydligt att lovsången i högre grad differentieras genom kroppsliga 

strategier, vilket skulle kunna bottna i att lovsången äger rum offentligt, medan bönen sker 

enskilt.  

 

När jag ber Linda att beskriva lovsången framhåller hon att den är till för att prisa Gud och att 

känslorna eller upplevelsen av Gud för henne är sekundära. I lovsången skall det inte handla 

om oss, menar hon, utan om Gud. Det kan kännas lite torftigt ibland, men meningen är inte att 

få en känslomässig upplevelse. Samtidigt betonar Linda att Gud ofta gör saker med 

människorna i församlingen under lovsången.  

     Molly lyfter fram lovsången som ett tillfälle då hon upplever Guds närvaro särskilt starkt, 

och ofta gråter, men hon har också funderat mycket kring händelserna som äger rum. När vi 

diskuterar vad som sker förklarar Molly först att det är närheten till Gud som rör hennes 

hjärta. Efter intervjun tydliggör hon att hon blir berörd av att alla prisar Gud samtidigt och 

                                                 
70 Bell, s. 106-109 
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”riktar samma lov till honom”. Samtidigt menar Molly att musiken kan påverka henne, men är 

noga med att poängtera att hon inte tror att det är den som får henne att gråta, utan att det 

verkligen är Guds närvaro: 
 

Jag tror att väldigt många blir berörda ... under ... jag menar ... dels kan man ju bli berörd av 

musiken över huvud taget, ehm, men sen och få rikta sin sång till Gud och få ... eh, att alla gör det 

gemensamt.  Jag vill inte tro ... att det liksom ... ursprunget är liksom nåt sånt där ... vad säger man 

... att det är nån, nåt grupptryck av nåt slag. Det tror jag inte. Men självklart blir man ju berörd att 

det är så många som samlas liksom, och sjunger samma låt.71  

 

Här menar jag att det är tydligt hur Molly ställs inför ett val mellan olika i högmoderniteten 

samexisterande förklaringsmodeller, då hon förklarar vad som sker under lovsången. Vid 

sidan om den teologiska uppfattningen, att det är den helige anden som berör människorna, 

existerar bland annat psykologiska förklaringar, som betonar grupptryck och musikens 

betydelse. Medveten om de olika teorierna väljer Molly att tro att fenomenet främst är ett 

uttryck för den helige andes närvaro, men kompromissar även med andra förklaringsmodeller 

och tillskriver dessa en viss betydelse. Det samma är fallet då Molly diskuterar friheten att 

tillbe Gud på olika sätt. Hon menar att man inom New Life är fri att uttrycka sin vördnad inför 

Gud som man vill, men att tillbedjan ändå sker inom vissa ”sociala ramar”.  
 

Ja att man är fri att ... tillbe på olika sätt antar jag ... Man är fri och ... vad är fri är det, alltså, det 

finns väl olika sådär sociala ramar här också som vi rör oss inom på olika sätt (...) så jag har nog 

svårt att förklara det, men jag vet att i början när jag blev kristen så försökte jag vara kristen 

liksom, försökte titta på alla andra kristna och verkligen såhär lära mig. Men det är också en del av 

hur ... hur Gud förändras och så *skrattar* förändras synen på församlingen liksom ... jag behöver 

inte längre vara någon som ... ska anpassa mig till det här karismatiska.72

 

Man skulle också kunna betrakta Mollys berättelse om hur hennes syn på de karismatiska 

inslagen har förändrats som en beskrivning av en process under vilken hon tillägnar sig det 

”rituella sinne” som Bell talar om, även om hon själv menar att det är Gud som har förändrat 

hennes syn. Giddens ger uttryck för en uppfattning som påminner om Bells, då han hävdar att 

förmågan att vara en godkänd aktör i ett socialt sammanhang innebär att föra sin kopp på ett 

korrekt sätt, samt att andra uppfattar detta.73

                                                 
71 ”Molly” 
72 ”Molly” 
73 Giddens, s. 72 
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Också Linda har funderingar kring karismatisken, och betraktar vikten som man lägger vid 

denna som en balansgång. Hon menar att det är bra att man inom New Life är öppen för att 

Gud vill röra vid, och tala till medlemmarna på olika sätt, och att alla bör tillåtas att svara på 

Guds närvaro på sitt vis. Samtidigt framhåller hon att det inte är bra att fokusera för starkt på 

det karismatiska, då det riskerar att resultera i en press på medlemmarna: 
 

Ja ... det är en jättesvår fråga (...) jag hör ju till en ganska karismatisk församling ... jag tror att ... 

det farliga med det kan vara att det blir en form av upplevelseförväntan ... och att man som kanske 

med det här som lovsången att man förväntar sig att det skall hända saker i lovsången ... att allt 

skall vara så ... eh ...  känslomässigt hela tiden ... och jag tror att det kan vara fullständigt 

livsfarligt. (...) det negativa kan vara att jag tittar på min granne och tänker att oj, oh vad han 

verkar uppfylld av Gud och han verkar vara så nära Gud hela tiden, det är nog för att han lyfter 

händerna i lovsången ... eller för att ... eller kommer andra människor tycka att jag inte har någon 

kontakt med Gud om jag inte gör som han och jag inte lyfter händerna när jag sjunger, då kanske 

de tycker att jag är en dålig kristen. 74

 

Frågan om de karismatiska inslagen i församlingen är uppenbarligen inte enkel för vare sig 

Molly eller Linda. Parallellt med teologiska tolkningar av fenomen under lovsången, som 

tungotal, existerar rivaliserande system som psykologiska förklaringsmodeller, något som 

informanterna är väl medvetna om, och som de tvingas att kämpa och kompromissa med. 

     Det är en mångfacetterad bild av den treenige guden som växer fram. Den personliga 

kontakten med en avlägsen gud anses ske genom den helige anden som uppfattas vara aktiv 

på jorden. Gud är sålunda både närvarande och avlägsen. Samtliga informanter beskriver hur 

Gud på olika sätt ingriper i deras liv, berör och kommunicerar med dem, vilket ligger i linje 

med den officiella teologiska uppfattningen. Jean-Luc berättar att Gud reder ut hans tankar 

och lugnar honom, medan Linda redogör för hur Gud övertalade en kristen familj att ta sig an 

henne under tiden som utbytesstudent. Hon säger sig också kunna höra Guds röst genom att 

ställa in ”rätt frekvens” och känna den helige andens närvaro hos andra kristna. Under den 

ritualiserade lovsången i Gudstjänsten menar man vidare att Gud ofta på olika sätt berör 

församlingens medlemmar. De karismatiska uttrycken i församlingen är också föremål för 

reflektion, vilket Linda och Molly illustrerar. Även högmodernitetens processer, som åter-

tillägnelse kommer till uttryck, bl.a. i beskrivningen av den egna församlingen. 

 

 

                                                 
74 ”Linda” 
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Resultat och slutdiskussion 
 

Under arbetets gång har uppgiften, att beskriva informanternas religiösa tro och praktik i 

vardagen, lett till synliggörandet av flera intressanta aspekter.  

     I stycke ett har det framkommit hur man ger uttryck för ett högmodernt tvivel och ett 

ifrågasättande av den egna livsstilen. Jean-Luc som är uppväxt inom pingströrelsen menar att 

det för honom var omöjligt att fortsätta i sina föräldrars fotspår, utan att först ifrågasätta sin 

tro. Jag menar att kravet på varje individ som Giddens beskriver, att ta ställning, och att bland 

en uppsjö av livsstilar välja en, tydligt kommer till uttryck i informanternas berättelser, som i 

Mollys beskrivning av de frågor som hon uppger att hon har varit tvungen att ta ställning till, 

och genom församlingen har fått besvarade. Vidare menar jag att valet att sätta Jesus först 

som Molly uttrycker det, delvis kan betraktas som en protest mot ett kommodifierat samhälle, 

i likhet med Jean-Lucs beslut att ansluta sig till New Life. Samtidigt anser jag att Giddens 

teorier inte tar hänsyn till andra aspekter av informanternas berättelser. Samtliga uppger att de 

drogs till församlingen för att man upplever att man här fokuserar på att söka Gud. Linda och 

Molly menar också att Gud ledde dem till New Life. Aspekter som man framhåller som 

viktiga är vännerna inom kyrkan, blandningen av människor, det intellektuella klimatet, och 

formen under gudstjänsten som beskrivs som livfull. När det gäller teologins betydelse för 

informanterna finns det uttalanden som kan tolkas som att denna har en viss betydelse. Mollys 

uppfattning, att hon genom församlingen har funnit en ordning i kaoset skulle kunna tolkas 

som att hon föredrar tydliga regler, vilket en mer liberal församling inte hade kunnat 

tillgodose, men detta är mestadels mina spekulationer. Likaså Lindas utomvärldsliga fokus 

och iver att missionera skulle kunna tolkas som att Lausannedeklarationens teologi till viss del 

har betydelse för henne. Jag hade dock genom att ställa andra frågor till informanterna kunnat 

få reda på mer i frågan. I nuläget uppfattar jag att vikten man lägger vid teologin varierar 

informanterna emellan, och att detta är fallet också i församlingen som helhet. 

 

När det gäller den religiösa praktiken som jag berör i det andra kapitlet uppfattar jag att bönen 

utgör en central del av denna. Det blir också uppenbart att informanterna inte är homogena i 

sin praktik. Jag menar vidare att man kämpar med problem som är knutna till den egna 

praktiken och trosuppfattningen, något som kommer till uttryck i Lindas funderingar kring 

bönen för sin ickekristna vän. Viljan att ”omvända” vännen kommer här i konflikt med 
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respekten för dennas integritet och rätt att fatta sina egna beslut, då missionsfrågan förs in på 

ett personligt plan. 

     Linda och Molly ägnar sig åt en informell morgonandakt, vilken jag uppfattar vara svagt 

ritualiserad. I deras fall är det upplevelsen av att ge tiden till Gud, en till viss del förutbestämd 

struktur, samt den speciella tidpunkten som differentierar händelsen från vardagen. Det 

kroppsliga agerandet verkar vara av mindre betydelse, och jag menar att orsaken kan ligga i 

det faktum att händelsen äger rum i ensamhet. Kontrasten är uppenbar vid en jämförelse med 

ritualiseringen som sker under gudstjänstens lovsång.  

     Undersökningen har vidare påvisat hur man tar in och använder sig av inslag som jag 

menar inte är typiska för karismatisk protestantism, som Lindas meditation, Jean-Lucs 

tidegärdsbön, eller smörjelsen av sjuka. Jag menar att fenomenet bottnar i högmodernitetens 

synliggörande av andra gruppers religiösa praktik och vanor, och att informanterna har valt att 

använda sig av de man anser vara förenliga med den egna tron. 

     Jean-Luc och Lindas önskan att i allt de gör i vardagen utföra Guds vilja, problematiserar 

vidare frågan om en religiös praktik som en speciell kategori händelser. 

 

I stycke tre konstateras att Gud anses vara mycket närvarande i informanternas liv. I synnerhet 

menar man att den helige anden är aktiv ”på jorden”, vilket har varit att vänta då man är 

medlemmar i en karismatisk församling. På samma gång uppfattas Gud även som både 

avlägsen och stundtals obegriplig. Samtliga menar att Gud ingriper i deras liv, leder och 

hjälper dem, och att de på olika sätt kommer i kontakt med, eller upplever Gud. Linda berättar 

att Gud ledde henne till en kristen familj under vistelsen som utbytesstudent i USA, genom att 

”övertala” fadern i familjen att låta henne bo där. Hon menar också att hon kan uppfatta den 

helige andens närvaro hos andra kristna, och att hon hör Guds röst.  

     Även i frågan om de karismatiska inslagen i församlingen kommer högmodernitetens 

nagelfarande av den egna trosuppfattningen in i bilden. Mollys förklaring av vad som sker 

under gudstjänstens lovsång, där hon väljer mellan olika system som gör anspråk på att 

förklara agerandet, kan ges som ett tydligt exempel på hur hon påverkas av högmoderniteten. 

Informanterna ger också uttryck för att ha återtillägnat sig expertiskunskap, som begreppet 

”karismatisk”, vilket man använder för att beskriva sin egen församling. 

 

När det gäller frågan om hur väl teorierna som jag har använt mig av har gått att applicera på 

informanternas berättelser menar jag att dessa har kunnat belysa visa aspekter av dem, medan 

de inte har tagit hänsyn till andra. När det gäller Giddens teorier om högmoderniteten anser 
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jag att informanterna tydligt influerats av denna, både i sin praktik och i sin tro. Jag menar att 

moderniteten genom globaliseringen har synliggjort andra gruppers praktik, som man 

använder sig av. Det kristna livet binds vidare till kravet att välja livsstil, och processer som 

återtillägnelse förekommer. Som jag har påtalat menar jag dock att Giddens inte på ett 

tillfredsställande sätt tar hänsyn till informanternas längtan efter att söka Gud eller till andra 

aspekter som de finner viktiga. 

     Catherine Bells teori om ritualisering visar hur Malin och Linda genom olika strategier 

skänker extra tyngd åt morgonbönen, och går att applicera även på lovsången. Jag menar dock 

att en teori som betraktar ritualisering som en social strategi förlorar något av sin relevans i de 

fall där denna utförs ensam, särskilt i förhållande till maktaspekten som Bell berör. Bell 

adresserar inte, menar jag, frågan huruvida ritualisering kan ske i ensamhet, då hennes teorier 

utgår ifrån att flera människor är inblandade. Menar hon att endast en händelse som sker i ett 

socialt sammanhang är ritualisering, medan samma händelse om den sker enskilt, inte är det? 

     Svårigheterna med att använda sig av sociologiska förklaringsmodeller för undersökningar 

som sker på individnivå blir tydliga i min undersökning, och det blir uppenbart att dessa 

endast har en begränsad räckvidd. Det innebär ofta svårigheter att applicera teoretiska 

modeller på mänskligt material, och det borde enligt min mening just av den anledningen 

göras oftare, vilket förhoppningsvis skulle kunna bidra till att problematisera alltför vidlyftiga 

generaliseringar.  

 

Hur har då resultaten av undersökningen infriat mina förväntningar? Jag menar att det 

viktigaste och mest oväntade studien har påvisat är sättet på vilket man lyfter in influenser 

från olika håll och införlivar dem i den egna praktiken, samt att högmoderniteten i så hög 

utsträckning påverkar informanterna. Samtliga reflekterar över den egna tillvaron och tvingas 

att på olika vis kämpa och kompromissa med högmodernitetens rivaliserande auktoritets-

system. 

     När det gäller frågan om generaliseringar i min studie vill jag framhålla att detta endast är 

en mindre undersökning och att inga generella slutsatser kan dras om församlingen, möjligen 

om cellgruppen. Jag menar dock att det förefaller troligt att bruket att lyfta in andra gruppers 

religiösa praktik i den egna är utbrett också i församlingen som helhet. 

 

När det gäller frågan om framtida forskning är fältundersökningar av karismatiska kyrkor i 

Sverige ett i stort sett outforskat område med stora möjligheter till forskning, utifrån en 

mängd perspektiv. Jag har under arbetets gång bland annat blivit medveten om en stor 
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rörlighet av människor, fristående församlingar emellan, även mellan de som inte är 

medlemmar av Evangeliska Frikyrkan. Det faller sig till exempel naturligt för många 

medlemmar inom New Life att besöka föreläsningar som arrangeras av Livets Ord i Uppsala, 

eller att besöka andra församlingar. Likaså har medlemmar från andra församlingar vid flera 

tillfällen besökt New Lifes aktiviteter. Fenomenet blir intressant mot bakgrund av Colemans 

tes, att dagens karismatiska kyrkor ofta utgör delar av ett globalt nätverk. I detta fall skulle det 

dock inte röra sig endast om karismatiska kyrkor, och snarare beröra ett personligt plan, än 

överkyrkligt samarbete. En deltagare som jag talade med vid en gudstjänst i New Life, 

beskrev hela ”frikyrkorörelsen” som en subkultur där alla känner alla och ofta rör sig över 

församlingsgränserna. Ett intressant område öppnar sig för vidare studier. 
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http://www.efk.se (2005-11-04) 

 

Lausannekommitténs hemsida 

http://www.lausanne.org (2006-01-09) 

 

New Lifes hemsida 

http://www.newlife.nu (2005-11-04) 

 

Muntliga källor 
 

Intervju med ”Jean-Luc”, utförd den 30 november 2005, Stockholm 

Intervju med ”Linda”, utförd den 7 november 2005, Stockholm 

Intervju med ”Molly”, utförd den 15 november 2005, New Life, Stockholm 

 

Samtliga intervjuer finns tillgängliga i sin helhet i form av WAV-filer. 
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Uppsatsen bygger även till viss del på anteckningar från gudstjänstbesök, cellgruppsmöten 

och samtal med församlingsmedlemmar. 
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Bilaga 1.  
Utdrag ur intervju med  ”Linda” 
 
J: Kan du berätta vad du gör en vanlig dag, tänk dig en vanlig veckodag. 

L: Mmm. 

J: Berätta gärna så detaljerat som möjligt. 

L: Då gör jag såhär. Halv sex så ringer klockan. Då går jag inte upp, utan jag ligger och är sur 

på att klockan är halv sex och så ... går jag upp...kvart tio i sex. Sen ... så sminkar jag mig 

absolut så snabbt jag kan, då brukar klockan vara kvart över sex *skrattar* sen så kommer 

dagens höjdpunkt och det är ungefär mellan tjugo över sex halv sju till tio över sju ... då kokar 

jag mitt kaffe och så tar jag min filt och så kryper jag upp i min fåtölj och så läser jag bibeln 

först i en kvart och sen så brukar jag be en halvtimme eller så. 

J: Vad läser du då för nåt? 

L: I bibeln? 

J: Ja. 

L: Ja jag läser ju liksom ... systematiskt. Jag väljer inte bara ut någonting, utan nu är jag i 

Romarbrevet. 

J: Hur systematiserar du det? 

L: Ja, jag börjar från början och läser till slutet. 

J: Okej. 

L: Och så börjar jag om *skrattar*... och nu har jag faktiskt börjat på ett nytt sätt ... att jag ... 

förut har jag känt mer såhär att jag ska läsa såhär långt varje dag. Men det gör jag inte längre, 

utan så läser jag, jag ber först den helige anden visa, öppna ordet för mig så läser jag tills jag 

känner att det är nåt som verkligen sticker ut ... Som imorse så var det några rader om att 

herre förändra mig genom att förändra mitt sätt att tänka genom att förändra mina tankar så att 

jag kan leva så som du vill och göra goda gärningar och göra sånt som, är på ditt hjärta, och så 

fastnade jag som jag läste det och bara kände ja... 

J: Känner du att du har kontakt med Gud, att det är Gud som visar vad du skall läsa?  

L: Ja jag känner nog... 

J: Hur märker du om det är något som är extra viktigt? 

L: Jag tror att det är för att man känner att den helige ande visar nånting så att det berör djupet 

av ens hjärta att det ... som idag så bara stannade jag upp och så kände jag att det här är bara 

 46



  

så självklart. Jag måste ju be Gud att förändra mina tankar, så att jag kan bli mer så som han 

vill att jag skall vara. Det är som att det blir nånting i texten som bara sticker ut. 

J: Okej ... ja. 

L: Att man känner liksom att det här är viktigt. Det är här jag skall stanna. Det är det här jag 

skall meditera över, och så gör jag det, och så sitter jag och mediterar över det och ber Gud 

göra det här i mitt liv så att det blir verklighet. 

J: Kan du berätta lite om anden, den heliga anden, för mig som inte vet så mycket? 

L: Mmm. Ähm, I bibeln pratar man ju om treenigheten, att det är Gud fadern och att det är 

sonen och den helige anden ... som är alla tre är samma fast olika vinklingar, ibland liknar 

man det vid att vatten kan vara is och det kan vara vattenånga och det kan vara flytande 

vatten, och det är samma sak med Gud att det är tre olika delar ... heliga anden är ju hjälparen 

... den som finns med oss som kristna hela tiden, som är Guds ande ... som vägleder oss som 

talar till oss ... och som finns med oss hela tiden kan man säga. Det är liksom ... i bibeln står 

det om honom som hjälparen. 

J: Hur känner du, känner du det på något speciellt sätt när anden är i närheten eller? 

L: Ja, ja ibland gör jag det, jag har såna här konstig grej som jag märker, som till exempel när 

jag skulle föreläsa på ... ett ... alltså i jobbet ... skulle jag föreläsa på ett ålderdomshem ... och 

så klev jag in där, och jag gör ju det nästan dagligen, men så när jag kliver in där så, och så är 

det så att när den helige anden är närvarnade så känner jag det i ögonfransarna. 

J: I ögonfransarna? Hur då? 

L: De fladdrar såhär och det syns inte men jag känner det. Det hände då nyligen då jag kliver 

in på det här hemmet att jag känner det här *schhh* att anden är där, mina ögonfrans, jag 

känner det i ögonfransarna och jag blir helt såhär, att vad är det här för ställe liksom, varför 

känns det såhär här liksom. Jag är här för att föreläsa, det här är mitt jobb ... så går jag runt 

och tittar och frågar, och det visar sitt att det är ett helkristet hem, de som bor där är kristna 

och de som arbetar är kristna. Så att så märker jag det ofta. Jag kan märka det på personer och 

sådär att den heliga anden är där ... och så känner jag det i hjärtat. 

J: Hur tänker du då, när personer, när anden är i närheten? 

L: Jag blir glad, fast på nåt vis så ... är det ju så att ... man pratar om Kristi Kropp, att man är 

en kristen som  en del av samma kropp. Och Man känner det på det viset att det känns lite 

familj, att det känns lite hemma liksom. 

J: Okej ja. 

L: Det är som att möta en släkting nästan, ja fast på ett annat plan ... att man känner, man kan 

känna en samhörighet med en människa fastän man kanske inte känner den ... att jag kan 
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känna att ja men du känner Gud, och det gör jag med, och vi har samma ande, och så känner 

jag att det finns samhörighet fast vi inte känner varandra. 

J: Okej, känner du bara så för kristna, eller känner du för andra också? Kan du? 

A: Just den här? 

J: Ja den här andegrejen... 

L: Nej i och med att det är den helige ande, som bara ... är ... bland oss som tagit emot Jesus, 

som är kristna så finns den ju bara där och det är bara där jag känner det. 

J: Om vi skall ta upp tråden om vardagen, du mediterar och ber tidigt på morgonen. 

L: Ja, ja det gör jag till kanske tio över sju ungefär så där och sen så fixar jag i ordning håret 

och så sticker jag till jobbet vid halv åtta. Kommer till jobbet klockan åtta. 

J: Är det det här? (själavården anm.) 

L: Nej. 

 

---- Linda beskriver vad hon gör på arbetet under dagarna. ---- 

 

L: Sen när jag slutar jobbet så åker jag i princip aldrig hem, utan det är alltid saker efter jobbet 

mycket träffa kompisar eller så händer det nåt i kyrkan, mycket konserter mycket ... såna 

saker. 

J: Berätta lite om dina vänner, berätta lite mer om dom vad är det för folk? 

L: Ja, jag umgås ju en del med en del kursare som jag pluggade med i Uppsala. Min bästa 

kompis heter NN och bor i Hornstull, hon jobbar på ett läkemedelsföretag ... i Stockholm ... är 

sambo med sin pojkvän då i Hornstull. Och ... ja henne umgås jag ju med en del ... andra 

kompisar är MM som är en ... kamerakille ... som har ett punkband ... och är sjukskriven för 

tillfället ... sen umgås jag med en del vänner från kyrkan. 

J: Är det så, jag antar att du blev frälst eller, att hur gammal var du då? 

L: Eh, då jag, jag ... år jag kommer inte ihåg om det var sjutton eller arton. *skrattar*  

J: Har du lärt känna eller känner du mest kristna från den perioden och senare, har du gamla 

kompisar kvar eller? 

L: Ah, alltså, jag har ju nån gammal kompis kvar sen jag var i tonåren, men eftersom jag har 

flyttat så vansinnigt många gånger så har jag inte riktigt hållit kontakten med mina kompisar 

som jag växte upp med och så ... men ... eh ... jag blev kristen när jag var sjutton eller arton år 

men jag levde inte som en kristen kan man säga förrän vid tvåtusen ungefär...så att de första 

åren så.. jag har aldrig umgåtts med kristna utan alltid bara umgåtts med folk utanför kyrkan 

tills nu för några år sedan. 
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J: Hur hittade du till New Life? 

L: Ja, jag har haft en längtan i jättemånga år att arbeta med kvinnor i prostitution och jag och 

en kompis har jobbat med det här i Stockholm men då började det i Uppsala på min korridor 

att jag satt och pratade med en kille där om att jag längtade att kunna nå ut till prostituerade i 

Stockholm och då sa han bara att det finns, det finns en tjej som jobbar med det i en kyrka 

som heter New Life med ett projekt som heter bussprojektet som... 

J: Jag tror att jag läst om det. 

L: Ja, och då blev jag såhär är det sant? Det är dit jag ska så ja åkte jag till New Life och 

letade upp Josefin då och så hoppade jag på bussprojektet. Så att det var i och med det arbetet 

som jag hittade kyrkan, inte tvärt om då att jag hittade. 

J: Hur kändes det då, att det påverkade dig i kyrkan när du började gå där? 

L: Att det påverkade mig? 

J: Vad gjorde du innan, gjorde du samma sak, bad du på mornarna så där också? 

L: Inte ett dugg, när jag har aldrig haft ett aktivt böneliv sådär förut, eller det hade jag inte 

innan då, så började jag gå i kyrkan och då upptäckte jag ju att ... eller ... innan hela tiden när 

jag var kristen men inte hade kristna vänner så fanns den här frustrationen där ... att jag längt-

ade efter att hitta någon att dela min tro med, att hitta vänner att prata om tro med. 

J: Ja. 

L: För att mina kompisar som inte var troende de orkar lyssna till en viss del och sen blir de 

liksom ... de delar inte mitt intresse. 

J: Nej, så är det ju med alla intressen, även om man skall vara lite profan eller sådär men ja... 

L: Det funkar ju bara till en viss del ... men jag tycket att det var helt fantastiskt att träffa 

människor som förstod vad jag kände och att man kunde ha en personlig relation med Jesus 

som förstod den biten och då blir det också, i och med att jag kunde ... prata mer om det att 

jag hittade mina egna mönster successivt att börja be såna saker och börja läsa bibeln som jag 

aldrig hade gjort tidigare ... att jag ... ja ... började med såna vanor. 

J: Har du varit i nån annan församling? 

L: Aldrig, nej. 

J: Ingen? 

J: Du kände dig hemma? 

L: Jag har försökt, jag har försökt, jag har gått till många olika församlingar ... och inte känt 

mig hemma ... inte känt mig liksom ... Det har inte känts rätt, jag har alltid vänt ... efter första 

eller andra gången. *skrattar* 

J: Hur känns hemma, hur känns det? Vad är bäst med New Life? 
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L: Jag tror att det bästa med New Life är ... som hände då när jag kom dit var att ... Det var 

helt okej att vara som jag var ... det kändes som att ... jag kunde vara och se ut precis som jag 

ville och det var ingen som reagerade över huvud taget ... innan så hade jag känt ganska 

mycket att folk har tyckt att man skall passa in bättre i den mallen så som dom såg ut kanske 

... och såna saker, och det kände jag inte alls, utan jag kände att ... det var helt okej. Jag var 

fortfarande inte ett dugg intresserad när jag kom dit av att hitta kompisar, så att jag gick dit till 

församlingen och sen så gled jag iväg så fort mötet var slut var jag borta, så det tog ett par år 

innan jag över huvud taget började umgås med nån i församlingen så att jag var mest 

intresserad av predikan och få ... att den andliga maten på det sättet. 

J: Den andliga maten. 

L: Ja, inte vänner, det tyckte jag att det hade jag ändå. 

J: Så du var inte med i någon cellgrupp från början eller? 

L: Nej det var jag inte, det var predikan ... och ingenting annat i princip. Så cellgrupp kom ... 

för ett par tre år sen, då gick jag med i en cellgrupp. 

J: Om vi tar predikan, eller en gudstjänst, skulle du kunna beskriva en gudstjänst? 

L: New Life?  

J: Ja. 

L: Mmm ... Man kommer dit ... ja i och med att mina bussar går som de gör så kommer jag dit 

ganska exakt elva ... då är det inte så mycket folk där ... för att en fruktansvärd dålig vana i 

våran församling att folk är sena ... så kvart över så droppar det in folk och då har redan 

lovsången börjat ... för den börjar vid elva ungefär. Så spelar man två låtar kanske, en eller två 

låtar och sen kommer det upp nån på scenen och pratar lite grann välkommen och sådär och 

sen fortsätter man lovsången. Och lovsången är ju liksom ... en tillbedjan till Gud ... ähm att 

kommunicera den kärlek man har till Gud att upphöja honom för att han är den han är helt 

enkelt. 

J: Känner du att du får nån respons från Gud eller? 

L: Ja. 

J: Hur känns det då? 

L: Det får jag, jag får respons från Gud men det känns inte som det är det centrala, utan det 

viktiga i lovsången är inte tycker jag vad jag känner utan det viktiga i lovsången är att jag får 

berätta för Gud ... att jag äskar honom och at jag är så tacksam för vad han gör i mitt liv. Det 

känns som att det är det jag vill fokusera på i lovsången. 

J: Ja. 
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L: Inte det här liksom att oj hoppas att jag får en andlig upplevelse på nåt vis utan det känns 

ganska sekundärt. För det är ofta man kan se lovsången som känns ganska torrt och det gör 

inget det är helt okej för det handlar inte om oss. I lovsången utan det skall handla om han ... 

Så att det är ofta som jag inte känner så mycket men jag vill ändå liksom visa honom att ja ... 

jag vill tillbe dig oavsett mina känslor för du är värd det. Och sen så ibland kan man göra 

massa saker under lovsången och han talar till en och liksom det händer både det ena och det 

andra ... men det känns som om det är en bonus om han väljer det, men det skall inte vara det 

primära tycker jag ... inte i lovsången. 

J: Ja efter lovsången, vad händer då? 

L: Då, efter lovsången så är det fika och så dricker vi kaffe i en kvart kanske, och sen efter 

fikat så kommer predikan ... Och det är ju lite olika människor som predikar i våran 

församling det är ju ... ja jag vet inte hur anonymt du vill ha det, men jag har ju sagt att jag går 

i New Life så att ... *skrattar* 

J: Ja *skrattar* Du får berätta vad du vill. 

L: Du känner John då och han predikar mycket ... och det är lite olika som predikar. 

J: Hur känner du dom pastorerna? 

L: Jag det gör man ju i och med att jag är ju rätt engagerad i olika aktiviteter och sånt i kyrkan 

så... blir det ju så att man lär känna dem. 

J: Vad är det för aktiviteter? 

L: Ja ... dels så har vi en gudstjänst på söndagseftermiddagarna för nykristna eller såna som 

bara har ett intresse för kristen tro så att man har en väldigt enkel gudstjänst klockan fyra som 

är femtionio minuter lång där man inte predikar svårt, det är ingen svår predikan utan den är 

basal och väldigt enkel där man bara förklarar att Jesus dog för våra synder och att vi kan få 

gemenskap med honom. Han älskar oss ... Det basala predikar man ... sen är jag med och 

leder den gudstjänsten ... och så är jag cellgruppsledare och så föreläser jag lite grann på 

Alpha. Ähm, det är en kurs en nybörjarkurs i kristen tro som man kan gå om man är 

intresserad av kristen tro ... och det blir lite sådär, och så jobbar jag inom själavård då eller 

samtalsterapi ... i och utanför kyrkan ... då blir det en del engagemang. 

J: Ja, du har mycket många järn i elden. *skrattar* 

L: Ja. *skrattar*  

J: Du känner inte att du blir trött ibland och vill vila? 

L: Ibland blir jag det, jag blir trött ibland ähm och då försöker jag ta lördag sådär och vila på 

men ofta så brukar det sluta med att jag är jätteuttråkad framåt tre fyratiden på lördag så att 

jag måste åka iväg och göra nånting, ofta träffa kompisar. 
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J: Ja. 

L: Det är väl det, det är väl där jag vilar mest tror jag det är nog när jag träffar kompisar. 

J: Först så stannade vi i gudstjänsten så nu känner jag att vi har många bollar i luften här men 

jag kommer fortfarande ihåg vardagen men om vi fortsätter med gudstjänsten först *skrattar* 

L: *skrattar* Ehm efter predikan ... jag måste tänka också ... efter predikan ... så är det bland 

annat...så bjuder vi in till förbön ... Alltså att förhoppningsvis så ... händer det ju saker i 

människor under predikan. Förhoppningsvis så kan ju Gud tala genom den som pratar så att 

det berör. Och då vill man också ha möjlighet att fånga upp det på ett djupare plan så att de 

som vill kan få bön över det här. Det kanske är nånting som har ... gamla sår som har kommit 

upp eller nånting som man mår dåligt av vad som helst så att man vill att de skall be för en 

och då har man möjlighet att ... att få det då ... så att det kan avslutas genom bön. 

J: Okej, hur fungerar det? Jag har sett er gå fram som förbedjare och så kommer det fram folk. 

L: Ja, jag är ju förbedjare och med i förbedjarteamet då går det till så helt enkelt att vi som 

förbedjare går fram och ställer oss längst fram eller lite på kanterna och så får man välja helt 

enkelt om man vill ha förbön att gå fram till en person och ... och till mig så kanske och säga 

... berätta lite grann hur mycket eller lite man vill ... antingen kanske man säger att men vill 

berätta ingående om kanske en tragisk relation man har som gör ont eller vad det än kan vara 

eller så kanske man bara säger att jag vill att du skall be för mig och välsigna mig och så det 

räcker. Man får berätta precis hur mycket eller lite man vill ... och så ber jag och lyssnar på 

den helige anden och vad den helige anden säger ibland så talar ju han om för mig ... att den 

här situationen beror på det här och det här ... och ... då kan jag säga det ibland då till den 

personen kan det vara så att ... att det här har hänt och jag upplever att Gud säger att ... ja och 

så talar jag om vad jag upplever att Gud säger. 

J: Hur tar man emot det? Är det olika eller? 

L: Ja, emh ... Det är lite lurigt det här med helige ande och att höra Guds röst. Det är ju inte 

alltid så att man hör helt rätt till exempel. Så kan det ju vara så att jag försöker ju alltid att 

göra det klart också att fel är ju ... jag kan inte säga hundra procent det här är Gud, men jag 

upplever att man säger och ibland så är det ju mitt i prick och då får man ju upp en sån 

respons att jag står exakt i den situationen och tack för att för det som du delade men så ibland 

kan det vara också att ... ja ... jag känner igen en del ... men ja ... nej inte allt eller så säger 

man ingenting. Det beror lite grann på det där vem det är man ber för. 

J: Hör du röster eller är det något som sker inne i dig, eller är det nåt du hör som om det låter 

som det kommer utifrån? 

 52



  

L: Fysisk röst eller mer eller mindre fysisk har jag bara hört vid nåt tillfälle ... men nästan 

alltid så är det som ... tänk dig ... att ... som dina egna tankar ... fast med en annan röst. 

J: Okej, jag tror att jag kan föreställa mig det. 

L: Att det är som att man lär sig att i början ... att det tar ju tid att lära sig höra Guds röst fast 

det är nästan som ... en radio nästan. Man måste lära sig att ställa in den här på rätt våglängd. 

Man måste öva på att känna igen den. 

J: Hur tränar man det? 

L: Jag tränar på mina vänner och har gjort det i flera år ... eh ... jag tränar genom att säga till 

dem att jag tänker pröva på dig jag vill höra Guds röst och du får ge mig respons på när det är 

rätt och när det är fel för att det är lika viktigast att du talar om för mig när det inte är Guds 

röst som när det är Guds röst så att jag får lära mig att känna igen frekvensen att känna igen 

de här speciella... 

J: Okej Om det inte är Guds röst, vems röst är det då tror du, är det din egen? 

L: Ja ja. 

J: Ja. 

L: Ja det brukar det nog vara i de allra flesta fall. Ibland blir man ju ... märker jag att ... de 

gånger som jag kan förväxla mina tankar med Guds röst är nog oftast när. *telefonen ringer* 

L: Förlåt att jag inte stängde av mobiltelefonen. 

J: Det är ingen fara. 

L: Det är nog oftast om jag har förutfattade meningar om människan eller att jag vet för 

mycket om människan. 

J: Ja. 

L: Så att med dig så skulle det nog bli annorlunda ... för jag vet nästan ingenting om dig då 

skulle det inte komma upp så mycket av mina egna tankar på det sättet men är det en 

människa som jag har känt i femton år  eller ... ja fem år så ... och så kommer hon med ett 

problem då finns det risk att jag eftersom jag känner henne tycker jag att det här beror säkert 

på det och att mina egna tankar förväxlas. 

J: Okej okej. 

L: Jag måste koppla bort dem då om jag redan tycker nåt i mig själv ... *skrattar* 

Det är nog oftast så. 

L: Om vi skall tillbaks till den här gudstjänsten, vad var vi inne på, vi var inne på förbön. Vad 

händer sen? 
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L: Efter det så brukar det vara slut man får traska iväg därifrån efter det när man vill då ... ja 

det brukar vara ungefär det här upplägget ibland är det nattvard och ibland är det dop kan det 

vara. 

J: Jag jag har faktiskt sett varit med på både dop och nattvard. 

L: Så att det är såna där extrainslag ... som kommer ibland det traditionella då är det ungefär 

så. 

J: Mmm, ja om vi skall återgå till vardagen så var vi inne på eftermiddagen, efter jobbet. 

L: Ja, efter jobbet ja. Ehh mycket träffa vänner är det mycket hänga ... fika. NN och jag spelar 

mycket X-box *skrattar*. 

 

---- Linda berättar om spelen som hon brukar spela med sina vänner. ---- 

 

J: *skrattar* okej okej jag tänkte bara höra, tänk att New Life skulle få stänga, eller att 

församlingen skulle splittras, vad skulle du göra då?  

L: Ehh, vad jag skulle göra då? ... Då skulle jag försöka ... se till att människor inte bara blev 

församlingslösa ... för det är det jag tror att människor mår ganska dåligt av det ... på ett vis ... 

att ... jag tror att i och med att vi är en kropp ... och att alltså...Nu pratar jag i konstiga ord. i 

och med att ... man som kristna har en särskild gemenskap ... så tror jag att den gemenskapen 

är viktig för att ... i bibeln så pratas det mycket om församlingen ... att vi är alla delar i en och 

samma kropp och vi behöver varandra vi har fått olika gåvor av Gud. Vissa har gåvan det som 

jag pratade om innan att få kunskapens ord ... till exempel att höra Guds röst att han kan 

berätta nånting om dig till mig så att jag kan hjälpa dig. Han berättar aldrig saker som skulle 

kunna bryta ner dig bara saker som kan bygga upp dig och gör att du mår bättre. Vissa har den 

gåvan andra människor har kanske gåvan att profetera ... att berätta om framtiden såna saker 

J: Alla men alla kan få kontakt med Gud? 

L: Ja ... Det kan ju jag ha fler exempel på ickekristna också som har, där Gud verkligen har 

talat och de har blivit kristna efter det ... för att de blir fullständigt överbevisade av Gud ... så 

det är ju inte så att det är bara kristna som hör Gud utan han drar ju i alla han längtar, han 

älskar ju inte kristna mer än ickekristna ... Han älskar ju alla precis lika mycket så han vill ju 

försöka dra till sig alla han kan ... så att han talar ju till alla tror jag vi är olika benägna och 

lyssna. Eftersom jag är intresserad av Gud så gör jag allt som står i min makt för att lyssna på 

honom medan en som är ointresserad av Gud kanske inte har lust att lägga ner den tiden. 

J: Du tror inte att det är lite kulturellt också att om man är uppväxt kanske i ett muslimskt land 

att man, att man tolkar den här upplevelsen på ett annat sätt? 
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L: Ehm, du menar att man tolkar upplevelsen av Gud på ett annat sätt? 

J: Ja om man känner att Gud talar till mig. 

L: Jag tror att väldigt mycket saker är kulturellt betingat ... det tror jag ju ... ehm ... men jag 

tror ju att den, jag tror ju att Gud försöker tala till andra människor ... det tror jag på oavsett 

vilken kultur man har ... men sen så kanske vi döper det till olika saker ... så kan det ju vara att 

man kanske inte tror att det är Gud liksom som talar till exempel. 

J: Nu kunde jag inte låta bli, fast om vi var inne på dagen känner jag att det blir rörigt här. 

*skrattar* 

L: Jag bara du hänger med så *skrattar* 

J: Oh ja, jag försöker att hänga med hmm ja ... så du är inne på eftermiddagen och du sitter 

och spelar X-box. 

L: Mmm ibland ... jag men jag tycker nog egentligen mest om att prata med mina vänner, det 

är nog det som intresserar mig mest och i små grupper. Jag tycker egentligen inte om det här 

att träffas sex sju åtta stycken för att jag tycker det blir ytliga tråkiga samtal. Jag tycker nog att 

det ideala är det här och det mysigaste är att träffas tre fyra stycken hemma hos nån och laga 

mat tillsammans så sitter man tillsammans sen och bara pratar och får ... dela vardagen och 

livet med varandra ... det är nog min favorit efterkväll tror jag. 

J: Ja. 

L: Höra hur man mår vad som är bra vad som är jobbigt vad som är bra. 

J: Mmm ... Vad brukar du tänka på precis innan du somnar? 

L: Alltså jag somnar så otroligt snabbt så det är sällan jag hinner tänka någonting innan jag 

somnar. Jag lägger ner huvudet på kudden och så sover jag ... men jag brukar ha som 

målsättning att be nån liten bön innan jag somnar, men den brukar bli väldigt kort. 

J: Det här med bön, vad vad brukar du be om? 

L: Jag ber för min syster och mina föräldrar och ... jag ber ... för saker som ... ligger mig nära 

om hjärtat ... Det är ... om jag har vänner som har det jobbigt till exempel så ber jag för de att 

det skall gå bra i olika situationer. Jag ber mycket för min kompis NN ... att det här blir ju lite 

jobbigt för jag älskar ju henne hon är en av mina absolut bästa vänner men hon är ju inte 

kristen ... I och med att jag har ju den tron på att det finns en himmel och ett helvete ... så är ju 

det här fruktansvärt jobbigt. 

J: Jag kan tänka mig det. 

L: Jag känner inte att jag kan pracka på henne min tro ... det vill jag inte göra för hon har ju 

rätt att göra sina val ... men samtidigt så finns det ingenting jag hellre vill än att hon skulle 

börja tro eftersom jag står inte ut med tanken på att hon inte skulle komma till himlen ... Så att 
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henne ber jag ju för naturligtvis ... för att jag tycker så mycket om henne. Och såna människor 

har man ju omkring sig hela tiden och det blir ju så att möter jag en människa som jag tycker 

om jag kan inte låta bli ... då måste jag be för den människan. 

J: Ja. 

L: Det går nästan inte att låta bli ... så att det är mycket sånt där att jag brukar sätta mig ner 

och ... och fråga Gud liksom vem skall jag be för. Jag ber för dem som jag känner för, men 

också vilka han vill att jag skall be för. Då kan det vara olika personer som jag har mött. 

J: Känner du det spontant vilka du skall be för, som Gud vill? 

L: Det brukar liksom komma kanske nåt namn en tanke på en person och då ... brukar jag ta 

det som ett tecken på att jag skall be för den personen ... Sen kanske det inte är så alla gånger 

... jag vet inte men jag tror ju aldrig nånsin att en bön har skadat en människa så att *skrattar*. 
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