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1. UNGA, RELIGION OCH DELTAGANDE

Under de senaste åren har landsting och kommuner på en 
rad platser i Sverige inrättat olika ungdomsråd och ungdoms-
parlament. Tanken är att man där ska samla unga represen-
tanter, som ska ges möjlighet att få insyn i och kunna vara 
delaktiga i lokala beslutsprocesser, och därigenom öka ungas 
samhällsdeltagande.1 Även aktivt medlemskap i föreningar och 
organisationer av olika slag är en typ av samhällsdeltagande 
som på olika sätt uppmuntras bland barn och unga. Det åter-
speglas till exempel i hur staten delar ut bidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer, allt från politiska ungdomsförbund 
till idrottsföreningar eller religiösa ungdomsorganisationer. 
Men också i hur det från statens sida regelbundet genomförs 
under sökningar om barns och ungas livsvillkor, där aspekter 
som föreningsdeltagande och ungdomars inflytande och repre-
sentation kartläggs och diskuteras.2 Den nationella ungdoms-
politiken lyfter också fram samhällsdeltagande som något ef-
tersträvansvärt, och inkluderar mål som att alla ungdomar ska 
ha verklig tillgång till inflytande och samma möjlighet som an-
dra att delta aktivt i den demokratiska processen.3 Även skolan 
förväntas spela en roll i att bidra till ungas samhällsdeltagande, 
åtminstone i ett längre perspektiv, vilket speglas bland annat i 
målet i läroplanen för grundskolan, Lgr11, att ”förbereda elev-
erna för att aktivt delta i samhällslivet”.4 

Det finns alltså många exempel på hur det i dagens sam-
hälle finns en utbredd föreställning om att det är viktigt och 
eftersträvansvärt att barn och unga ges möjlighet att delta i 
samhället på olika sätt och därmed också utveckla sin med-
borgerliga och demokratiska kompetens.5 Samtidigt är det inte 



8 alltid enkelt att få ungdomar att faktiskt engagera sig, eller att 
engagera sig på det sätt vuxenvärlden har tänkt sig. Både med-
lemskap och aktivt deltagande i föreningar har till exempel 
varit på stadig nedgång under en längre tid, trots de ekonomis-
ka resurser som läggs på dem.6 För att få bättre inblick i ungas 
samhällsdeltagande behövs mer ingående undersökningar av 
vad det är som gör att ungdomar faktiskt vill engagera sig i oli-
ka sammanhang. Vad får dem att börja bli aktiva, i till exempel 
en organisation eller förening, och vad får dem att upprätt-
hålla sitt engagemang? Hur uppfattas olika typer av organisa-
tionsaktivitet bland unga och vilken roll kan detta spela i hur 
engagerade ungdomar ser på sig själva och sin position i det 
omgivande samhället?

I den här boken är det sådana frågor som står i centrum, med 
utgångspunkt i ungas aktivitet i religiösa ungdomsorganisatio-
ner. Mitt empiriska exempel är den frikyrkliga ungdomsorga-
nisationen Equmenia och i min studie har jag intervjuat ett 
antal unga som på olika sätt varit aktiva där. Equmenia är en 
självständig organisation, med beslutande organ på nationell, 
regional och lokal nivå, men är samtidigt direkt knuten till 
Equmeniakyrkan och har som huvuduppgift att ansvara för 
samfundets barn- och ungdomsverksamhet. Equmeniakyrkan 
grundades 2011 när Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan 
i Sverige och Svenska Baptistsamfundet gick samman och 
bildade ett gemensamt samfund.7 Samgåendet var på många 
sätt en lång och långsam process. Att samfundet skulle heta 
Equmeniakyrkan var till exempel ett beslut som växte fram. 
Under de första åren kallades den ekumeniska konstellatio-
nen istället för ”Gemensam Framtid”.8 Ungdomsförbunden 
gick ihop till Equmenia redan 2007, alltså några år tidigare än 
moder samfunden, och organisationen, som enligt egna uppgif-
ter har mer än 19 000 barn och unga som medlemmar, arrang-
erar en rad olika aktiviteter: scouter, orkestrar, körer, idrotts-
grupper, dansgrupper, tonårsträffar och diskussionsgrupper 



9och så vidare.9 Även om verksamheten inom Equmenia är fast 
förankrad i ett kristet budskap och uppfattningen att ”Jesus 
Kristus är Herre” presenteras som ett ledord på organisatio-
nens webbsidor, så framhålls också att det inte finns några krav 
på att vara kristen eller troende för att delta i de aktiviteter 
som anordnas.10

Trots att aktivt medlemskap i organisationer som regel räk-
nas som en betydelsefull medborgerlig aktivitet, är bilden nå-
got mer komplicerad när det gäller religiösa organisationer. I 
det svenska samhället där religiöst engagemang på många sätt 
ses som något privat, och där det förknippas mer med per-
sonlig tro än demokratifrågor och politiska ställningstaganden, 
framstår just den typen av engagemang bland unga inte själv-
klart som samhällsdeltagande, och inte heller automatiskt som 
något positivt.11 Vad är det då som gör att ungdomar väljer att 
bli aktiva i just en kristen ungdomsorganisation, och hur ser de 
själva på sitt deltagande? Är det framför allt en fråga om religi-
ösa övertygelser och personlig tro, eller finns det andra skäl till 
att de blir och förblir aktiva?

I och med att boken bygger på en kvalitativ, aktörsorienterad 
studie är den genomgående utgångspunkten hur de ungdomar 
jag intervjuade resonerade runt och beskrev sitt engagemang i 
Equmenia, erfarenheterna av verksamheten där och sina skäl 
för att vilja vara med. Detta relaterar jag till mer övergripan-
de frågor rörande hur engagemang skapas och upprätthålls 
och hur ungas engagemang i just religiösa organisationer kan 
förstås i relation till andra typer av samhällsdeltagande, men 
också till synen på religion och religiositet i dagens svenska 
samhälle och hur den kan påverka hur religiöst engagemang 
hos unga uppfattas av både dem själva och av andra.12 Jag ska 
presentera bokens huvudpersoner närmare lite längre fram. 
Men först vill jag vidareutveckla frågan om varför det ses som 
viktigt att unga är delaktiga i samhället, och hur olika typer av 
samhällsdeltagande kan uppfattas.



10 Vilken typ av samhällsdeltagande räknas?

I den internationella forskningen om ungas samhällsdeltagan-
de har det lyfts fram olika argument för varför detta är något 
viktigt och varför det bör uppmuntras och underlättas. En av 
de aspekter som ofta framhålls är hur ungdomars delaktighet 
är central för ett välfungerande demokratiskt samhälle – för att 
upprätthålla samhällets demokratiska grund och legitimiteten 
hos politiska institutioner är det enligt detta synsätt nödvän-
digt att ge även unga möjlighet till ett visst inflytande. Moti-
veringen är huvudsakligen att en så stor andel av befolkningen 
som möjligt bör ges möjlighet att påverka beslut och besluts-
processer som på något sätt rör dem, för att den demokratis-
ka strukturen ska kunna anses vara tillräcklig.13 Samtidigt är 
ungas medborgarskap, som sociologen Andy Furlong påpekat, 
ofta begränsat på olika sätt, till exempel för att de inte uppnått 
myndighetsåldern. Det innebär att unga, som grupp, inte själv-
klart har samma möjligheter att påverka samhällsbeslut som 
andra samhällsgrupper, samtidigt som det alltså finns starka 
förväntningar på att de ska vara aktiva samhällsdeltagare.14

Ett annat återkommande argument för varför ungas sam-
hällsdeltagande är viktigt, är förankrat i den koppling som ten-
derar att göras mellan ungdom och ett framtida samhälle. Ge-
nom att delta i samhället på olika sätt antas ungdomar tillägna 
sig värdefull kunskap och kompetens, något som förmodas bi-
dra både till deras personliga utveckling och, inte minst, till att 
vidmakthålla samhällets demokratiska struktur i framtiden.15 

Inkludering av ungdomar och underlättande av deras sam-
hällsdeltagande motiveras således på två olika sätt: det är vik-
tigt dels för att skapa demokratisk legitimitet här och nu ge-
nom att låta unga få (visst) inflytande över sin situation och 
de beslut som berör dem, dels för att lägga grunden för ett 
demokratiskt samhälle i framtiden genom att ge ungdomar 
den kompetens de behöver för att kunna delta i de demokra-
tiska processerna och vara aktiva medborgare. Men samtidigt 



11är det inte alltid uppenbart vad detta uppmuntrade deltagan-
de förväntas innebära. Deltagande är ett relativt öppet och 
mångfasetterat begrepp som kan omfatta politiskt deltagande 
i mer traditionell bemärkelse, men också socialt deltagande, 
deltagande i skola och utbildning, deltagande på arbetsplatsen, 
konsumtionsdeltagande – alltså att påverka genom de val vi 
gör när vi handlar och konsumerar, deltagande genom sociala 
medier och så vidare.16 Begreppet spänner över allt från for-
maliserade, kollektiva former av deltagande, till informella och 
individuella initiativ, som att köpa rättvisemärkta produkter 
eller att helt enkelt mötas i olika sammanhang och där disku-
tera samhällsrelevanta frågor.17 

Medlemskap eller aktivitet i organisationer och föreningar, 
brukar normalt räknas in i det som kan betecknas horisontellt 
eller socialt deltagande.18 Men det är, som sagt, inte alla typer 
av föreningar som lika självklart räknas in i denna typ av sam-
hällsdeltagande. Teologerna Johan von Essen och Julia Grosse 
hävdar att just aktivitet i en religiös organisation tenderar att 
associeras mindre med samhällsdeltagande än andra typer av 
föreningsaktivitet, åtminstone i en europeisk kontext.19 I ett 
svenskt sammanhang kan denna tendens exemplifieras med 
att religiösa organisationer ofta inte inkluderas i undersök-
ningar om samhällsdeltagande. Ett exempel är en rapport från 
Statistiska centralbyrån från 2011 om medborgerlig aktivitet, 
där ett stort antal olika typer av organisationer presenteras: 
fackföreningar, politiska partier, idrottsföreningar, föreningar 
som arbetar med freds- eller människorättsfrågor och kulturel-
la föreningar som dans- eller teatergrupper. Religiösa organi-
sationer eller föreningar finns emellertid inte med alls i denna 
undersökning.20 På liknande sätt är det i de årliga rapporter 
som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor21 
publicerat om ungas livsvillkor, där föreningsaktivitet ingått 
som ett område. Där är det framför allt idrottsföreningar och 
kulturella föreningar som uppmärksammas, medan religiösa 
organisationer inte nämns alls.22



12 I sin klassiska analys av medborgerlig aktivitet och socialt 
kapital i USA, argumenterar statsvetaren Robert Putnam å sin 
sida för att kyrkor och religiösa organisationer överlag tillhör de 
bästa arenorna för att tillägna sig medborgerlig och demokra-
tisk kompetens. Hans argument för detta baseras bland annat 
på att kyrkorna genom de aktiviteter de anordnar, blir viktiga 
mötesplatser som ger möjlighet till samtal och diskussioner 
mellan medlemmarna.23 På så sätt spelar de, liksom andra för-
eningar och organisationer, en viktig demokratisk roll, utifrån 
ett deliberativt demokratiideal, det vill säga ett demokratiideal 
som kännetecknas av ett fokus på de politiska samtalens och 
diskussionernas betydelse för de demokratiska processerna.24 
Men idén om att just kyrkor och religiösa organisationer är 
särskilt bra arenor för att tillägna sig demokratisk kompetens 
knyter Putnam också till den typ av ideal och värderingar som 
han menar förmedlas där. Det handlar alltså, enligt detta reso-
nemang, inte bara om att medlemmar i religiösa organisationer 
får med sig en organisatorisk eller demokratisk vana, utan ock-
så om att de ideal och värderingar som verksamheten bygger 
på, ofta uppmuntrar exempelvis altruism och solidaritet bland 
medlemmarna, och att detta gör dem mer benägna att engage-
ra sig även utanför den kyrkliga kontexten.25 

En brittisk rapport, av Brodie et al., om medborgerlig akti-
vitet drar liknande slutsatser, och hävdar att de religiösa vär-
deringarna och idealen påverkar människors vilja att engagera 
sig, och även hur de gör det, eftersom de ofta bygger på att 
människor ska hjälpa, ta hand om och finnas till för varandra.26 
Både Putnam och Brodie et al. ser således religiösa organisa-
tioners potential för att fungera som arenor för samhällsdel-
tagande som en kombination av att de ger en möjlighet för 
människor att skaffa sig demokratisk och medborgerlig kompe-
tens, på liknande sätt som andra organisationer och föreningar, 
och att värderingarna i sig gör dem mer benägna att engage-
ra sig i olika samhällsfrågor. Graden av religiöst engagemang 



13och vilken roll religiösa organisationer spelar i ett samhälle, 
skiljer sig givetvis mellan olika länder. Resultat från studier i 
USA och Storbritannien går med andra ord inte självklart att 
applicera på en svensk kontext. I en svensk undersökning av 
föreningsliv från 2003 noteras visserligen att personer som är 
aktiva i ett religiöst samfund tenderar att vara mer aktiva som 
samhällsdeltagare än befolkningen i allmänhet. Författarna ser 
emellertid ingen stor skillnad mellan just religiösa organisatio-
ner och andra organisationer och diskuterar inte heller frågan 
om vilken betydelse religiösa värderingar kan ha för samhälls-
deltagandet, utan knyter denna tendens mer till att förenings-
aktivitet generellt tenderar att innebära att individen deltar i 
samhället också på andra sätt.27

Religiösa ungdomsorganisationer – hot mot demokratin?

När medierna skriver om ungas aktivitet i olika ungdomsorga-
nisationer ger de mycket plats åt de politiska ungdomsförbun-
den.28 Ofta ligger fokus på hur dessa skiljer sig från de politiska 
partierna och tidningsartiklarna ger i mångt och mycket in-
tryck av lite bångstyriga ungdomsförbund, som står i viss op-
position till moderpartiet.29 Ett annat tema i mediedebatten 
har varit de politiska ungdomsförbundens förhållande till de 
statliga bidrag de erhåller. Olika ungdomsförbund har ankla-
gats för att vara alltför taktiska när det gäller att utnyttja dessa, 
och i några fall beskyllts för bidragsfusk, vilket bidragit till en 
bild av att de är mer intresserade av pengar än av ideologi och 
politik.30 

Jämfört med de politiska ungdomsförbunden, nämns religiö-
sa ungdomsorganisationer betydligt mer sällan i dagspressen,31 
men en av de frågor de har fått viss uppmärksamhet för, är just 
statsbidragen. Här har diskussionen emellertid inte handlat om 
fusk och taktiktänkande, utan framför allt om huruvida de vär-



14 deringar som dominerar i olika religiösa ungdomsförbund lever 
upp till de krav som ställs på organisationer som får ta emot 
statsbidrag. Runt 2010 blev det exempelvis en hel del debatt 
runt i vilken grad de religiösa ungdomsförbund som fick del av 
statsbidraget uppfyllde kraven på att de mottagande organisa-
tionerna måste vara fria från diskriminering. Startpunkten för 
debatten var en undersökning av ett antal ungdomsförbund 
som gjordes av ett radioprogram, vilken senare följdes upp av 
en utredning gjord av dåvarande Ungdomsstyrelsen.32 Debat-
ten kretsade särskilt runt hur ungdomsförbunden ställde sig 
till homosexualitet bland sina medlemmar, och fem av dem, 
fyra kristna och ett muslimskt, beskrevs som att de hade en 
problematisk inställning till frågan. Bland dessa var två frikyrk-
liga – Pingstkyrkans ungdomsförbund och Evangeliska frikyr-
kans ungdomsförbund. Slutresultatet av utredningarna blev 
att de utpekade ungdomsorganisationerna ansågs uppfylla de 
krav som ställdes när det gällde likabehandling, även om frågan 
levde kvar i media även efteråt.33 

Utöver synen på homosexuella har också antisemitism lyfts 
fram som ett potentiellt problem. Det är i synnerhet mus-
limska organisationer som pekats ut i detta avseende, till ex-
empel i en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Sveri-
ges Unga Muslimer måste bryta med jude- och böghatarna”.34 
Även i denna kritik framhålls att organisationer som uppbär 
statsbidrag har ett särskilt ansvar för att distansera sig från re-
ligiösa fundamentalister och antidemokratiska åsikter och för-
hållningssätt.

I mediebevakningen av religiösa ungdomsförbund har alltså 
framför allt vissa värderingar, som dessa antas företräda, fram-
ställts som problematiska i relation till samhällets demokra-
tiska grund. Men även det religiösa engagemanget i sig har av 
och till beskrivits som ett problem, som i en artikel om den 
religiösa ungdomsorganisationen Ny Generation, vilken sam-
lade medlemmar från en rad olika kristna samfund i början av 



152010-talet. Här var det inte minst kopplingen till skolan, och 
kravet på konfessionsneutralitet, som presenterades som ett 
orosmoment; att elever genomfört aktioner om Jesus på skol-
tid eller på skolans område.35 Ytterligare en annan aspekt som 
framhölls var att det i organisationer som Ny Generation, men 
också Sverok, en relativt ny ungdomsorganisation för spelare36, 
är kort väg mellan ord och handling. Att ungdomar väljer att bli 
aktiva i sådana organisationer framställdes som problematiskt, 
eftersom de ”levererar enkla svar med begränsat utrymme för 
kritisk reflektion”. Som kontrast och föredöme framhölls istäl-
let den ”traditionella demokratiska folkrörelsestrukturen” och 
politiska ungdomsförbund med långsamma beslutsprocesser.37

Jämfört med de artiklar som skrivs om politiska ungdoms-
förbund, är det alltså delvis andra aspekter som lyfts fram när 
tidningarna skriver om religiösa ungdomsorganisationer. De 
politiska ungdomsförbunden framställs långt ifrån alltid i en 
positiv dager, men även om de kritiseras för vissa av sina meto-
der och för hur de hanterar tilldelade bidrag, så ifrågasätts som 
regel inte deras plats i och bidrag till samhällets demokratiska 
struktur. 38 Det görs däremot i artiklarna om de religiösa ung-
domsorganisationerna, i så måtto att värderingar, men också 
organisationernas struktur och möjliga kopplingar till religiös 
fundamentalism, beskrivs som ett potentiellt hot mot samhäl-
lets demokratiska grund. Å ena sidan presenteras ungas aktivi-
tet i religiösa organisationer i dessa sammanhang som en typ 
av samhällsdeltagande, i och med att de uppmärksammas i sin 
roll som just ungdomsorganisationer, som uppbär statsbidrag 
och därmed bör bidra till samhällets demokratiska grund. Å 
andra sidan presenteras alltså inte denna specifika typ av sam-
hällsdeltagande självklart som något positivt och önskat. Att 
ungdomars samhällsdeltagande beskrivs som problematiskt, 
samtidigt som det efterfrågas, är emellertid inte unikt för just 
religiösa ungdomsorganisationer. Samma tendens finns exem-
pelvis i mediernas beskrivningar av ungas utomparlamentaris-



16 ka engagemang i olika sociala rörelser och aktivistgrupper, om 
än på delvis andra grunder, såtillvida att det då ofta har varit 
ett stort fokus på våld eller risken för våldsamheter.39 Med tan-
ke på de traditionella frikyrkornas rötter i folkrörelserna, finns 
det ändå faktorer som gör frågan om hur ungas samhällsdelta-
gande uppfattas särskilt intressant i relation till dem.40

Frikyrkorörelsen – demokrati, folkbildning, skötsamhet

De samfund som tillsammans bildat Equmeniakyrkan – 
Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svens-
ka Baptistsamfundet – uppstod alla i samband med den fri-
kyrkorörelse som växte fram i mitten av 1800-talet, vid sidan 
av arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen som 
uppkom under samma tid.41 Under slutet av 1880-talet och 
början av 1900-talet ökade antalet medlemmar snabbt, och 
det spred sig olika väckelsevågor över landet, så att det i vissa 
mindre samhällen kunde vara en mycket stor andel av befolk-
ningen som tillhörde en viss frikyrka.42 Precis som för andra 
former av förenings- och organisationsaktivitet, har medlem-
skapet i många religiösa organisationer, inklusive Svenska kyr-
kan och olika frikyrkliga samfund, minskat under senare år. 
Men som det religiösa landskapet i Sverige idag ser ut, utgör 
samfund som har rötter i frikyrkorörelsen, som Equmeniakyr-
kan, Pingstkyrkan och Evangeliska frikyrkan, fortfarande en 
betydande del, om man ser till antalet medlemmar, enligt sta-
tistik från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.43 

Även om de olika folkrörelserna byggde på skilda ideologier 
och hade delvis skilda mål, så fanns det aspekter som förenade 
dem. En sådan var det sociala och politiska engagemanget. Det 
var inte bara inom arbetarrörelsen som medlemmarna arbeta-
de mot politiska mål och för en ny samhällsordning, utan även 
inom de andra folkrörelserna hade politiska frågor en viktig 



17plats. Vilka frågor som fick störst utrymme och uppmärksam-
het varierade både mellan de olika folkrörelserna, och i nå-
gon mån inom dem; mellan olika lokalföreningar eller olika 
falanger. Inom frikyrkorörelsen var till exempel religionsfrihet 
en helt central fråga, i och med att möjligheten att fritt kunna 
utöva sin religion utgjorde en av grundstenarna och förutsätt-
ningarna för frikyrkornas framväxt under 1800-talet.44 

Men även frågor som allmän rösträtt debatterades inom 
frikyrkorörelsen. De flesta av ledarna i de olika frikyrkosam-
funden var generellt positiva till allmän rösträtt, samtidigt 
som det fanns skillnader i synen på hur snabbt och i vilken 
utsträckning rösträtten borde utvidgas, det vill säga vad ”all-
män” rösträtt egentligen skulle innebära.45 Det var till exem-
pel ingen självklarhet att allmän rösträtt skulle omfatta ock-
så kvinnorna, även om statsvetaren Magnus Hagevi påpekar 
att baptistförsamlingar var bland de första organisationer där 
kvinnlig rösträtt prövades i praktiken i en svensk kontext.46 
Ett aktivt samhälleligt och politiskt engagemang uppmuntra-
des också bland frikyrkornas medlemmar, som uppmanades 
utnyttja sina medborgerliga rättigheter. Genom att till exem-
pel delta i de politiska valen kunde de bidra till att rösta fram 
troende kandidater, eller kandidater som företrädde ideal och 
värderingar som fanns inom de olika samfunden. Målet var att 
agera mot samhällsförhållanden som inte överensstämde med 
de kristna idealen. Samtidigt höjdes varningar mot att låta po-
litiken ta alltför stor plats, så att pastorer och församlingsledare 
blev agitatorer istället för själasörjare.47 

Utöver att fungera som en arena för att diskutera politik 
och samhällsfrågor, var folkbildning en viktig del av de olika 
folkrörelsernas verksamhet.48 Inom frikyrkorörelsen rörde det 
sig bland annat om att utbilda kyrkliga ledare och pastorer så 
att de kunde utföra sina uppgifter på bästa sätt, och om att 
sprida sitt budskap och annan information till medlemmarna 
genom föredrag, tidningar och andra tryckta publikationer.49 



18 Bildningssträvan handlade inte enbart om en rent religiös 
fostran, även om detta spelade en viktig roll i söndagsskolor 
och bibelskolor. Eftersom musiken ofta var ett centralt inslag 
i gudstjänster och sammankomster, så blev exempelvis mu-
sikalisk bildning något man lade vikt vid.50 De studiecirklar 
som arrangerades kunde också beröra samhällsfrågor eller för-
eningskunskap och de ungdomsbibliotek som inrättades kun-
de omfatta skönlitteratur och facklitteratur likaväl som upp-
byggelselitteratur. Medlemmarna i de olika folkrörelserna fick 
dessutom praktisk erfarenhet av olika demokratiska arbetssätt, 
tack vare att verksamheten styrdes och strukturerades enligt 
klassisk föreningsmodell. Genom att medlemmarna förvänta-
des delta på årsmöten, sitta i styrelser och utskott och ta på 
sig olika uppdrag, fick de erfarenhet av sådant som hur man 
skriver protokoll, hur man genomför en votering eller hur man 
hanterar ett demokratiskt fattat beslut.51 Det vill säga, folkrö-
relsernas verksamhet och organisation bidrog också på olika 
sätt till medlemmarnas medborgerliga bildning. 

De gemensamma beröringspunkterna mellan de olika folk-
rörelserna gällde inte bara det sociala och politiska engage-
manget, utan också i hög grad grundläggande värderingar och 
ideal. Det fanns till exempel en stark skötsamhetsmoral inom 
frikyrkorörelsen, idrottsrörelsen, arbetarrörelsen och nykter-
hetsrörelsen.52 Idealen om skötsamhet kunde handla om mått-
fullhet eller avhållsamhet när det gällde alkohol, tobak och 
snus eller om att sätta arbete, familj och ett sunt leverne i för-
sta rummet, men också, inte minst för kvinnorna, om sexual-
moral.53 Flera forskare, till exempel etnologen Mats Lindqvist 
och idéhistorikern Ronny Ambjörnsson, har skrivit om hur 
idealet om ”den skötsamma arbetaren” var framträdande inom 
arbetarrörelsen, och hur kampen för arbetarnas moraliska 
fostran kunde uppfattas som minst lika viktig som kampen 
för bättre arbetsvillkor eller högre löner. Att understryka hur 
”skötsamma” arbetarna var, kunde också bli ett led i den poli-



19tiska och ideologiska kampen. Genom att förknippas med ett 
nyktert och städat leverne, skulle den nya skötsamma arbe-
taren förhoppningsvis erhålla mer respekt från omgivningen, 
och därmed möta större förståelse för sina politiska krav.54

Även inom frikyrkorörelsen handlade idealen om skötsam-
het i hög grad om avhållsamhet från njutningsmedel som to-
bak och alkohol, men också om att avstå från lyx och nöjen, 
som smink, kortspel eller dans. Njutningsmedel, nöjen och lyx 
beskrevs som något världsligt eller syndigt, medan försakel-
se och en enkel livsföring blev ett ideal.55 Liksom i de andra 
folkrörelserna omfattade skötsamhetsidealen dessutom sexua-
litet, familj och äktenskap, och det fanns starka förväntningar 
på sexuell avhållsamhet, förutom inom äktenskapliga relatio-
ner.56 Den moraliska fostran var därmed central också inom 
frikyrkan, men till skillnad från i exempelvis arbetarrörelsen 
beskrevs den mer i religiösa termer och kunde motiveras med 
bibelhänvisningar, snarare än att uppfattas som ett led i en po-
litisk kamp.57 Även om mycket har ändrats idag, som till exem-
pel synen på smink, dans och kortspel, så finns det fortfarande 
ett starkt skötsamhetsideal inom de traditionella frikyrkorna. 
När det gäller alkohol så har det blivit vanligare och mer ac-
cepterat bland dem som är frikyrkligt aktiva att ha en måttlig 
alkoholkonsumtion. Så sent som 2008 var det dock en betyd-
ligt högre andel nollkonsumenter bland frikyrkomedlemmar 
än bland befolkningen i stort.58 

Intervjupersonerna och den lokala kontexten

Vid sidan av de religiösa frågorna har det således traditionellt 
inom frikyrkorörelsens verksamhet funnits ett fokus på bland 
annat folkbildning och demokratifostran, liksom på frågor re-
laterade till idealen om skötsamhet och avhållsamhet. För att 
undersöka hur verksamheten idag kan se ut och uppfattas av 



20 de ungdomar som av olika anledningar valt att bli aktiva i en 
frikyrklig kontext, har jag alltså intervjuat ett antal ungdomar, 
i åldrarna 15 till 23, som varit aktiva i lokalföreningar anslut-
na till ungdomsorganisationen Equmenia. Totalt har tjugotvå 
personer medverkat i projektet, genom fokusgruppsintervjuer 
och/eller individuella intervjuer: tolv unga män och tio unga 
kvinnor. 59 Det var i de flesta fall Svenska Missionskyrkans 
Ungdom intervjupersonerna från början hade blivit aktiva i, 
men i några fall hade de ursprungligen deltagit i barn- och 
ungdomsverksamheten i baptistförsamlingar eller ekumeniska 
frikyrkoförsamlingar som existerade redan innan Equmenia-
kyrkan grundats. De flesta av lokalföreningarna de hade erfa-
renhet från hörde till församlingar på orter runt Stockholm, 
men bland de äldre intervjupersonerna, som när jag intervju-
ade dem framför allt var aktiva på nationell nivå, var det flera 
som hade vuxit upp på mindre orter i andra delar av landet. 
Några hade varit aktiva i Equmeniaföreningar på mer än en ort, 
till exempel för att de flyttat. Det fanns också de som deltog 
i verksamheten i flera lokala Equmenia föreningar samtidigt, 
hade medverkat i ungdomsverksamhet arrangerad av Pingst-
kyrkan, eller hade erfarenhet av Svenska Kyrkans Unga. 60

Jag strävade medvetet efter att få med både manliga och 
kvinnliga intervjupersoner, men också efter att inkludera både 
”vanliga medlemmar”, som inte hade några särskilda uppdrag 
eller ansvarsområden inom Equmenia, och personer som hade 
sådana uppdrag på lokal, regional eller nationell nivå, för att få 
med olika synvinklar på och erfarenheter av verksamheten. Ett 
annat mål var spridning i ålder, i och med att de erfarenheter 
individen gjort kan se markant annorlunda ut, och inte minst 
upplevas och beskrivas annorlunda, beroende på om personen 
ifråga är femton eller tjugotre.

Intervjuerna, både i de inledande fokusgrupperna och se-
nare de individuella, präglades för det mesta av ett gott sam-
talsklimat. För att underlätta för de deltagande ungdomarna 



21genomfördes de flesta intervjuer på caféer på den ort där de 
bodde, men några av de första genomfördes på mitt kontor. På 
grund av stora geografiska avstånd genomfördes två individuel-
la intervjuer via webbkamera.61 Min egen relation till intervju-
personerna kännetecknades både av ett visst innanförskap och 
viss distans.62 Eftersom jag själv har erfarenhet från frikyrklig 
ungdomsverksamhet från min egen uppväxt,63 var det några 
saker jag kände igen i intervjupersonernas beskrivningar och 
berättelser. Där fanns således ett mått av innanförskap som 
bidrog till att det var lätt att skapa kontakt och ett bra sam-
tal. Samtidigt är det mycket som har hänt under de nästan 
trettio år som förflutit sedan jag själv var i samma ålder som 
intervjupersonerna, både i samhället, när det gäller ungdomars 
livsvillkor och inom de frikyrkliga ungdomsorganisationerna. 
Jag har ingen erfarenhet av att vara medlem i en frikyrklig ung-
domsorganisation idag, och inte heller av att vara ung i dagens 
samhälle, och både min ålder och min position som forskare 
skapade distans till intervjupersonerna. Eftersom jag inte gjor-
de deltagande observationer i alla lokalföreningar, så kände jag 
oftast inte heller till de personer och de förhållanden inter-
vjupersonerna refererade till. Mitt intryck var att det faktum 
att jag på detta sätt var tydligt distanserad från ungdomarnas 
vardagsverklighet, också bidrog till ett bra samtal.64 De kunde 
fritt tala om sina erfarenheter och upplevelser, både från sin 
uppväxt och idag, utan att riskera att det skulle påverka deras 
vardag.65 

I intervjupersonernas beskrivningar och berättelser framgick 
det att de lokala ungdomsgrupperna i olika församlingar inom 
Equmeniakyrkan kunde skilja sig avsevärt åt, till exempel när 
det gällde hur många ungdomar som var aktiva, vilka typer av 
aktiviteter som erbjöds och hur relationen mellan ungdoms-
förbundet och moderförsamlingen såg ut. I vissa lokalfören-
ingar fanns det en stor grupp ungdomar i ungefär samma ålder, 
som regelbundet samlades till tonårsträffar och ungdoms-



22 aktiviteter, medan det i andra kunde röra sig om en handfull. 
På vissa platser förekom ingen särskild tonårsverksamhet, utan 
aktiviteterna som erbjöds ungdomarna var knutna till scouter-
na, idrottsgrupper eller musikverksamheten. Överlag brukade 
det vara störst andel ungdomar i femtonårsåldern, bland annat 
eftersom även unga utan tidigare anknytning till Equmeniakyr-
kan deltog i konfirmation och sedan förblev aktiva åtminstone 
ett tag, medan det ofta var betydligt färre aktiva ungdomar i 
de övre tonåren. På vissa platser deltog nästan bara ungdomar 
som var uppvuxna i kyrkan och hade föräldrar som var aktiva 
där, medan det på andra ställen var en stor andel ungdomar 
som deltog i en viss aktivitet, som exempelvis scouterna, men 
i övrigt inte hade någon koppling till kyrkan. Bland intervju-
personerna hade ungefär hälften föräldrar som var eller hade 
varit aktiva i någon församling som ingick i Equmeniakyrkan. 

Även hur stort utrymme religionen och den kristna grunden 
fick i verksamheten skilde sig åt mellan olika lokalföreningar, 
men också mellan de olika typer av aktiviteter som erbjöds. 
Scoutmöten avslutades till exempel som regel med en andakt, 
antingen för hela scoutkåren eller för den enskilda scoutpatrul-
len, då man bad tillsammans, sjöng någon sång och där någon 
av ledarna läste en text eller gjorde en betraktelse. Även om 
resten av kvällen fram till dess hade ägnats åt att slå knopar, 
bygga vindskydd eller pyssla, så avslutades alltså mötet med en 
tydlig förankring i Equmenias kristna grund. Detsamma gällde 
de fredagsträffar för tonåringar som flera lokalföreningar ar-
rangerade. Här var ett av målen att erbjuda ett attraktivt, och 
alkoholfritt, alternativ till att vara ute på stan eller gå på fest. 
Många av aktiviteterna präglades därför av att de skulle vara 
roliga – man såg på film, pratade, fikade, åkte pulka, lekte lekar 
och umgicks. Ofta anordnades också diskussionskvällar eller 
temakvällar om allt från hur man borde tänka och bete sig som 
kristen till synen på droger och alkohol eller sexualitet. Även 
här brukade en andakt ingå, som utöver textläsning, betraktel-
se och bön kunde innehålla exempelvis lovsång.



23I andra aktiviteter märktes den kristna grunden mindre. Vis-
sa församlingar hade till exempel musikundervisning för barn 
och unga som i första hand var inriktad på just att lära sig spela 
ett instrument, på samma sätt som i den kommunala musik- 
eller kulturskolan. Även orkesterverksamhet, körer, dans och 
idrottsaktiviteter kunde genomföras utan explicit koppling till 
Equmenias kristna grund, även om det i vissa fall förekom an-
dakter också där, till exempel om de åkte iväg på orkesterläger. 
Dessutom framträdde körer och orkestrar ibland på gudstjäns-
terna, vilket för en del ungdomar var enda gången de befann 
sig i kyrksalen.

Vissa av de intervjuade ungdomarna beskrev sitt deltagande 
i Equmenias verksamhet som vilken annan fritidsaktivitet som 
helst: de deltog i scoutträffar, spelade volleyboll eller spelade i 
orkester. De var medvetna om den kristna värdegrunden och 
hade som regel en positiv inställning till den, men de upplevde 
inte att det religiösa inslaget präglade verksamheten i någon 
större utsträckning. För andra var tron och den kristna grunden 
det absolut mest centrala i deras engagemang i Equmenia, och 
det viktigaste skälet till att de var med där. Hur stor vikt som 
lades vid att Equmenia är en religiös ungdomsorganisation va-
rierade sålunda mellan olika lokalföreningar och olika typer 
av aktiviteter, men också mellan olika individer som deltog i 
samma aktivitet. Jag kommer att återkomma till hur det här 
kunde hanteras i praktiken, och vilken betydelse inställningen 
till den kristna grunden kunde ha både för relationerna och 
gemenskapen bland ungdomarna, och i det praktiska arbetet i 
organisationen.

Ett intersektionellt perspektiv

Som framgått ovan, kan både religion och ålder ha betydelse 
för hur individers samhällsdeltagande och medborgerliga ak-
tivitet förstås och framställs i olika sammanhang. Att det är 



24 just ungas aktivitet i frikyrkliga ungdomsorganisationer jag har 
 undersökt blir därmed betydelsefullt, och för att teoretisera 
detta har jag valt att anlägga ett intersektionellt perspektiv på 
mitt material. Intersektionalitet kännetecknas av ett fokus på 
sociokulturella hierarkier och maktstrukturer, i kombination 
med en syn på kategoriseringar som klass, ålder/generation, 
kön, sexualitet, etnicitet och så vidare som diskursiva och 
konstruerade.66 Det är framför allt hur sådana kategorier är 
förbundna med varandra som undersöks och en utgångspunkt 
är att makt och ojämlikheter är sammanflätade med idéer och 
socialt och kulturellt grundade föreställningar relaterade till 
bland annat vithet, klasstillhörighet och maskulinitet/femini-
nitet.67 

Sociologen Floya Anthias understryker vikten av att disku-
tera denna typ av intersektionella samband på flera olika nivå-
er, och framhåller att etnicitet, kön eller klass inte bara bör ses 
som kategorier utan också som strukturella processer som är 
förankrade i levd erfarenhet men även i organisatoriska struk-
turer, social interaktion och typer av representation:

They involve processes relating to a range of economic, poli-

tical and social interests and projects and to distinctive (and 

variable) forms of social allegiance and identifications which 

are played out in a nuanced and highly context-related 

fashion. These may construct multiple, uneven and contra-

dictory social patterns of identity and belonging (as well as 

domination and subordination).68

Målet med att anlägga ett intersektionellt perspektiv på ung-
as aktivitet i religiösa organisationer, är således att tydliggö-
ra hur kategoriseringar är relaterade till och samverkar med 
varandra, och hur föreställningar om exempelvis religiositet, 
ålder/ generation, kön och etnicitet kan inverka på hur både 
individen själv och andra förstår och uppfattar deltagandet i 
Equmenias verksamhet. I analysen av mitt material blir givet-



25vis kategoriseringar som bygger på föreställningar om ålder/
generation och religiös tillhörighet högst relevanta, och det är 
dem jag lägger störst vikt vid. Men även andra faktorer som 
klass, etnicitet och kön kan spela roll för hur engagemanget 
i en religiös organisation uppfattas, upplevs och tar sig ut-
tryck. Etnicitet kan exempelvis vara relevant ur perspektivet 
att Equmenia genom sina rötter i folkrörelserna i högre grad 
associeras med föreställningar om ”svenskhet” än exempelvis 
muslimska eller katolska ungdomsorganisationer. Även före-
ställningar runt maskulinitet och femininitet kan vara relevan-
ta i sammanhanget, till exempel när det gäller hur individer-
na förhåller sig till, eller förväntas förhålla sig till, idealen om 
skötsamhet och avhållsamhet.69 

På en strukturell nivå är detta otvivelaktigt relaterat till 
aspekter som status, inflytande och makt. Men sådana aspek-
ter blir också synliga i intervjupersonernas beskrivningar av 
relationer och interaktion inom grupperna, och jag instäm-
mer följaktligen i Anthias argumentation för att man måste 
beakta olika analysnivåer i en intersektionell analys – både 
konkreta relationer mellan människor och de sociala katego-
riseringar och uppdelningar som påverkar dem.70 Genom det 
intersektionella perspektivet vill jag därmed belysa inte bara 
hur olika faktorer samverkar med varandra när det gäller hur 
engagemanget i Equmenia kunde uppfattas, förstås och ta sig 
uttryck, och hur intervjupersonerna upplevde och beskrev re-
lationer och interaktion där, utan också hur detta är knutet till 
socio-kulturella maktstrukturer och hierarkier.

Konstruerade begrepp

Att jag ser kategoriseringar som ålder/generation, kön och re-
ligion som socialt konstruerade och diskursivt formade, är vik-
tigt att framhålla.71 När det gäller ålder och generation innebär 
detta förhållningssätt att jag inte ser ”ungdom” som en tydligt 



26 avgränsad period i människors liv, utan, som Andy Furlong 
beskriver det, som en socialt konstruerad övergående fas som 
ligger mellan barndom och vuxen ålder.72 Det är med andra 
ord inte åldern i sig som är intressant, utan vilka föreställningar 
och idéer som är knutna till de individer som genom sin ålder 
tenderar att tillskrivas den kollektiva identiteten ”ungdom”, 
inte minst i relation till dem som vanligtvis kategoriseras som 
”vuxna”. 

När det gäller ungas deltagande i samhället kommer såda-
na föreställningar till uttryck till exempel i hur samhällsdelta-
gande ofta beskrivs som ett led i att forma och utbilda unga 
till att bli goda framtida medborgare, som jag beskrev ovan.73 
Genom bland annat deltagande i organisationer och förening-
ar antas de utveckla sin medborgerliga kompetens, både ge-
nom interaktion med andra i platta eller hierarkiska strukturer 
och genom att de måste förhålla sig till ansvar, rättigheter och 
skyldigheter.74 Statsvetaren Erik Amnå har, tillsammans med 
andra forskare, i ett antal publikationer diskuterat ungas sam-
hällsdeltagande. Ett centralt begrepp som återkommer i hans 
analyser är stand-by-medborgare. Med det begreppet vill han 
belysa hur ett demokratiskt samhälle har ett behov av samhäl-
leligt intresserade medborgare som när tillfälle ges eller beho-
vet uppstår, omvandlar sitt latenta deltagande till aktivt.75 Ett 
huvudargument som återkommer i denna diskussion, är att de 
möjligheter individer har att engagera sig och delta under ung-
domstiden, är avgörande för hur de ser på sina möjligheter att 
delta som vuxna och för hur benägna de är att i vuxen ålder gå 
från ett latent till ett aktivt medborgarskap.76 Med en sådan ut-
gångspunkt blir det en stark betoning av ungdomstiden som en 
tid för lärande, i så måtto att individerna under denna period 
framför allt förväntas tillägna sig färdigheter inför fram tiden. 
Andra röster argumenterar dock för att om betoningen på lä-
rande blir alltför stark, så finns det risk för att det deltagande 
unga människor erbjuds bara blir symboliskt. Det vill säga att 



27deltagandet inte omfattar möjlighet att i realiteten påverka de 
beslut som fattas här och nu.77 

Ur ett intersektionellt perspektiv kan man alltså se hur fö-
reställningar som knyts till kategorin ”unga” – som i detta fall 
att de är en del av framtiden och därmed särskilt viktiga för 
samhällets fortsatta utveckling – å ena sidan kan leda till att 
personer som räknas in i denna kategori erbjuds särskilda möj-
ligheter till deltagande, till exempel genom inrättandet av spe-
ciella ungdomsråd. Å andra sidan kan sådana föreställningar 
också bidra till att sätta gränser för det faktiska inflytande eller 
den faktiska makt individerna har möjlighet till, om det inne-
bär att deras deltagande kommer att handla mer om att lära 
sig inför framtiden än om att de ska ha möjlighet att påverka 
pågående skeden och beslut. 

Även religiös tillhörighet ser jag som ett kulturellt och so-
cialt konstruerat begrepp, i så måtto att det inte uteslutande 
var den religiösa övertygelsen eller tron i sig som var betydel-
sefull för hur ungdomarnas aktivitet i Equmenia uppfattades 
av dem själva och av andra. Som jag kommer att diskutera 
vidare i kapitel två, var det i detta avseende ofta mindre viktigt 
om intervjupersonerna räknade sig som troende. Oavsett den 
personliga tron sågs de genom sin aktivitet i Equmenia som 
associerade med en religiös organisation och räknades därmed 
in i, eller förmodade att de räknades in i, en kollektiv identitet 
som kan betecknas som ”unga kristna” eller ”unga i frikyrkan”. 
Filosofen Kwame Anthony Appiah argumenterar för att det 
de kollektiva dimensionerna av sociala identiteter har gemen-
samt, är att de är förknippade med en idé om en ”viss sorts 
person”, som uppstår genom att grupper av olika slag får vissa 
etiketter. Det vill säga, när en grupp människor implicit el-
ler explicit betraktas som en kategori och förknippas med en 
viss etikett, uppstår en idé om en kollektiv identitet. För varje 
kollektiv identitet finns det, enligt Appiah, i sin tur ett kontex-
tuellt förankrat samförstånd om en uppsättning stereotyper 



28 som rör den gruppen eller kategorin. Alltså, en uppsättning 
föreställningar om hur en person med den beteckningen eller 
etiketten typiskt är eller borde uppföra sig, som både indivi-
derna själva och människor runt dem måste förhålla sig till.78

Appiah argumenterar vidare för att när sådana kategorise-
ringar görs, och olika grupper av människor därmed etiketteras 
på ett visst sätt, kommer detta att få både sociala och psykolo-
giska effekter, såtillvida att det påverkar dels hur människor ser 
sig själva och dels hur andra uppfattar dem.79 Anthias för ett 
liknande resonemang, när hon hävdar att det att kategoriseras 
eller betecknas som medlem av olika minoritets- eller majori-
tetsgrupper påverkar inte bara hur man uppfattar sig själv utan 
också känslan av tillhörighet eller annorlundahet. Hon menar 
vidare att sådana kategoriseringar kan spela en viktig roll för 
individers samhällsengagemang och deltagande.80

Precis som jag inte är intresserad av ”ungdom” som en tyd-
ligt avgränsad och kronologiskt baserad kategori, utan av de 
föreställningar som knyts till den, är det alltså föreställning-
arna om religion och religiöst engagemang jag koncentrerar 
mig på i analysen av mitt material. Därmed blir det inte hel-
ler relevant för mig att försöka definiera vad ”religion” är. Min 
utgångspunkt är att Equmenia definierar sig som en religiös 
organisation som bygger på kristen grund, men i analysen av 
intervjupersonernas berättelser och resonemang, är det deras 
förståelse och definitioner av att vara kristen eller troende som 
står i centrum. 

Känslornas betydelse

Ytterligare ett återkommande teoretiskt perspektiv i boken 
utgår från känslor, eller emotioner. Känslor är ett komplext 
fenomen som kan, och har, diskuterats från en rad olika vink-
lar och med hjälp av olika termer och begrepp. Vissa talar till 



29och med om att det har ägt rum en ”emotionell vändning” 
inom humaniora och samhällsvetenskap.81 En sådan emotio-
nell vändning är märkbar genom att känslor och känslomässiga 
aspekter i ökande grad uppmärksammats i empiriska studier, 
till exempel inom etnologi.82 Det har också vuxit fram en liv-
lig teoretisk diskussion om hur det komplexa fenomen som 
känslor, emotioner eller affekt utgör, kan förstås. Utan att göra 
anspråk på någon fullständig genomgång av denna mångbott-
nade diskussion, ska jag i det följande försöka reda ut begrep-
pen något, och klargöra vilka perspektiv och begrepp jag utgår 
ifrån i min analys.

När det gäller olika sätt att förstå och teoretisera runt käns-
lor och känslomässiga aspekter finner man i den ena ring-
hörnan neurovetenskapligt influerade studier som tar fasta på 
de biologiska eller neuropsykologiska aspekterna av känslor, ett 
perspektiv som är relativt framträdande till exempel i studier 
av religiösa upplevelser.83 I andra ringhörnan finns de social-
konstruktivistiska perspektiven på känslor och emotioner, som 
sociologen Arlie Hochschilds klassiska verk om känsloregler 
och emotionellt arbete bland flygvärdinnor.84 I sin förståelse 
av begreppet distanserar hon sig från idén om att känslor är 
ett avgränsat biologiskt fenomen, och framhåller istället att 
känslor är något vi gör, som en reaktion på eller för att hantera 
en inre upplevelse.85 Hon använder begreppen ”feeling” (käns-
la) och ”emotion” (emotion) mer eller mindre synonymt, och 
skriver att: ”I would define feeling, like emotion, as a sense, 
like the sense of hearing or sight. In a general way, we expe-
rience it when bodily sensations are joined with what we see 
or imagine.”86 

Hochschild menar att det i de flesta delar av vårt dagliga liv 
är vissa känslor som uppmuntras eller är förväntade, medan 
andra uppfattas som olämpliga eller opassande. Att de uppfat-
tas om olämpliga kan bero på hur de uttrycks, när de uttrycks, 
eller att deras intensitet uppfattas som överdriven eller otill-



30 räcklig. För att hantera dessa förväntningar och känsloregler 
ägnar sig människor kontinuerligt åt olika typer av emotionellt 
arbete, till exempel genom att undertrycka känslor av ilska och 
irritation i situationer när det skulle uppfattas som opassande 
att uttrycka sådant.87 Huvudexemplet i hennes bok omfattade 
flygvärdinnor och betydelsen av känsloregler i arbetslivet, men 
det finns flera forskare som har diskuterat vilken roll emotio-
nellt arbete kan spela för hur och varför individer engagerar 
sig, och för hur ett sådant engagemang upprätthålls, till exem-
pel i relation till sociala rörelser och aktivistgrupper.88

Åtskillnaden mellan det socialkonstruktivistiska synsätt 
på känslor som Hochschild representerar och de perspektiv 
som framför allt fokuserar på kroppsliga och neurospykolo-
giska aspekter, har med tiden kommit att ifrågasättas. Social-
psykologen Margaret Wetherell är en av dem som har disku-
terat ett möjligt angreppssätt som inte blundar för varken de 
biologiska eller de socio-kulturella aspekterna av känslor, utan 
har ambitionen att inkorporera båda dessa.89 Utifrån en grund-
lig genomgång av hur olika teoretiker förhållit sig till begrep-
pen emotioner, känslor och affekt, mejslar hon fram begreppet 
affektiva praktiker, som ett möjligt sätt att föra diskussionen 
vidare. Genom att fokusera just praktiker vill hon belysa hur 
de ständigt pågående affektiva aktiviteterna tar sig konkreta 
uttryck:

Affect is always ”turned on” and ”simmering”, moving along, 

since social action is continually embodied. But, affect also 

comes in and out of focus. The ongoing flow of affective 

activity can take shape as a particular kind of affective per-

formance, episode or occasion, as in, for instance, a child’s 

tantrum, a self-aggrandising narrative, or a bounded expe-

rience of joy.90



31En av de aspekter Wetherell lyfter fram, är hur emotioner alltid 
är relationella och hur affekt och affektiva praktiker därmed 
alltid handlar om interaktion och intersektion. Hon understry-
ker också att det är de termer, begrepp och narrativ som finns 
runt emotioner, det vill säga till exempel de känsloregler som 
Hochschild och andra har beskrivit, som förverkligar en viss 
affekt och förvandlar den till något specifikt. Även om känslor 
och affekt från början är knutet till kroppsliga reaktioner och 
något obestämt och begynnande, så kan det ibland artikuleras, 
organiseras mentalt och även kommuniceras till andra. Denna 
typ av artikulation ser Wetherell i sin tur som knuten till makt-
relationer och hierarkier.91

I och med att jag utgår från ett intervjumaterial, blir just ar-
tikulationen och verbaliseringen av känslor och känslomässiga 
upplevelser det som står i centrum för min analys. Det är hur 
ungdomarna berättar om sina erfarenheter och upplevelser 
som är i fokus, och i analysen utgår jag från hur man kan för-
stå dessa berättelser utifrån idén om affektiva praktiker, men 
också utifrån begrepp som emotionellt arbete och känsloregler. 
I min analys blir dessa begrepp relevanta bland annat för att 
förstå hur individerna beskrev och förhöll sig till olika känslo-
mässiga ideal inom ungdomsorganisationen, som till exempel 
den betoning som fanns av vikten av att vara omtänksam, kär-
leksfull och uppmuntrande och att skapa miljöer där man kan 
möta och sprida Guds kärlek.92 Men också för att analysera 
ungdomarnas berättelser om hur de upplevt vissa situationer 
som obehagliga och hur de hade uppfattat möjligheten att 
ifrågasätta åsikter och värderingar som förmedlats av vuxna 
ungdomsledare.

Om målet med det intersektionella perspektivet är att be-
lysa hur olika kategoriseringar samverkar med varandra, och 
hur detta är relaterat till föreställningar om ungdom, religion 
och samhällsdeltagande, likaväl som till maktstrukturer och 
hierarkier, ser jag alltså det emotionsteoretiska perspektivet 



32 som ett viktigt redskap för att kunna göra en djupare analys 
av varför individerna väljer att bli aktiva i Equmenia, och inte 
minst varför de väljer att fortsätta vara det under en längre 
period. Men jag vill framhålla att jag inte ser dessa två per-
spektiv som åtskilda från varandra, utan som samverkande och 
kompletterande. Föreställningar om religiositet, ungdom och 
samhällsdeltagande är förbundna med känslomässigt basera-
de uppfattningar och attityder. Likaledes är givetvis faktorer 
som ålder/generation, kön och religion helt centrala i den 
emotions teoretiska analysen av intervjupersonernas redogörel-
ser för sina erfarenheter av att vara aktiva i Equmenia och sina 
intryck av verksamheten där. Liksom Wetherell ser jag med 
andra ord affektiva praktiker och artikulationen av känslor 
som förbundna med maktrelationer på olika nivåer.93 

En etnologisk blick på ungdom och religion

Det mesta av den svenska forskning som gjorts om ungas för-
hållande till religion eller om religiöst aktiva ungdomar har 
utförts av religionsvetare, framför allt inom religionssociologi 
och religionspsykologi. Några exempel är Önver Cetrez forsk-
ning om ungdomar med syrisk-ortodox bakgrund, Anders 
Lundbergs om ungdomar med katolsk bakgrund och Jenny 
Berglunds och Mia Lövheims om unga svenska muslimer.94 
Även etnologen Pia Karlsson Minganti har skrivit om unga 
muslimer i Sverige, med fokus på bland annat genus och orga-
nisationsdeltagande.95 

Karlsson Minganti har ett uttalat intersektionellt perspektiv 
i sin forskning, vilket hon så här långt är relativt ensam om i 
en svensk kontext, när det gäller just studier av ungas religiösa 
engagemang. Religionsfilosofen Erica Appelros och sociologen 
Clary Krekula med flera noterade i mitten av 00-talet att både 
religion och ålder/generation var faktorer som ofta förbisågs 



33i intersektionella analyser.96 I de senaste årens forskning finns 
det emellertid ett antal exempel på intersektionella studier 
av just ungdom, även om ålder/generation inte alltid används 
som ett aktivt analysredskap. Men här ligger huvudfokus ofta 
på genus och sexualitet, medan intersektionella analyser som 
inkluderar ungdom och religiös tillhörighet alltså fortfarande 
är relativt ovanliga, både i Sverige och internationellt. Ett ex-
empel där båda dessa faktorer finns med är dock Yvette Taylor 
och Ria Snowdons forskning om unga, kristna lesbiska kvinnor 
och deras identitetsskapande.97 Dessutom finns det ett antal 
studier där både ålder och religion och exempelvis etnicitet 
och kön är centrala i analysen, utan att studien explicit be-
nämns som intersektionell. Några exempel är socialantropo-
logen Synnöve Bendixsens studier av unga muslimska kvinnor 
i Berlin och sociologen Kristin Walseths forskning om unga 
muslimska kvinnor i Norge och deras relation till idrott.98

Som exemplen ovan indikerar, har en stor del av den forsk-
ning som gjorts om unga som är religiöst aktiva kommit att in-
rikta sig på religiösa eller etniska minoritetsgrupper. Det finns 
också vissa undersökningar där svensk majoritetsungdoms syn 
på religion och religiositet tas upp, men ofta får dessa ung-
domar representera ett distanserat eller avståndstagande för-
hållningssätt till religion. Ett par kvalitativa studier som har 
gjorts visar exempelvis hur svenskhet tenderar att associeras 
med att vara ointresserad av religion och inte religiöst aktiv, 
medan religiositet och religiöst engagemang knyts till något 
”icke-svenskt”.99 

Det finns med andra ord några aspekter som gör att denna 
bok skiljer sig från större delen av den forskning som gjorts 
på fältet. För det första kan ungdomarna som deltog i studien 
kategoriseras som ”svensk majoritetsungdom” när det gäller 
språk, nationellt ursprung och etnicitet.100 Samtidigt gör deras 
aktivitet i den religiösa organisationen Equmenia att de på ett 
avgörande vis skiljer sig från den stora mängd svenska ung-



34 domar som inte alls tar del i religiösa aktiviteter.101 Att pre-
sentera sig som religiöst eller kyrkligt aktiv i en vanlig svensk 
skola, eller att öppet tala om sitt engagemang i en församling 
eller religiös ungdomsorganisation, skulle alltså innebära att bli 
del av en minoritet jämfört med den stora majoritet ungdomar 
som inte alls är religiöst aktiva. Mina intervjupersoner liknar 
i så måtto de ungdomar som pedagogen Arniika Kuusisto har 
studerat, som var medlemmar av Sjundedagsadventisterna i 
Finland. På ett liknande sätt som de unga deltagarna i min un-
dersökning, tillhörde de majoriteten när det gällde etnicitet 
och språk, men Kuusisto definierar dem ändå som en minori-
tetsgrupp, baserat på deras religiösa engagemang.102

För det andra gör min etnologiska ingång till fältet att jag 
förmodligen ser delvis andra saker än om det här hade varit 
en religionsvetenskaplig studie. Även om det faktum att det är 
en religiös ungdomsorganisation jag skriver om hela tiden är 
signifikant, blir religionen och den religiösa tillhörigheten inte 
huvudfokus, utan snarare en aspekt av många när det gäller 
hur och varför människor väljer att engagera sig. Frågor som 
rör exempelvis hur deltagandet i Equmenias verksamhet kan 
förstås i relation till andra typer av organisationsaktivitet och 
samhällsdeltagande, blir lika viktiga som de som rör individens 
religiositet. Detta är ett nödvändigt, bredare förhållningssätt 
inte minst eftersom långt ifrån alla de unga medlemmarna i 
Equmenia betraktar sig själva som troende eller kristna.

Den etnologiska blicken gör vidare att studien blir aktörs-
orienterad. Jag ser ungdomarna som aktörer i sina egna liv, som 
inte bara är mottagare av idéer eller kulturella föreställning-
ar om ungdom, religion eller samhällsdeltagande, utan också 
medverkar till att skapa, förändra och upprätthålla dessa. När 
det gäller hur min studie positionerar sig i den pågående ung-
domskulturforskningen, är det framför allt detta perspektiv jag 
vill framhålla. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ung-
domars liv givetvis inte är fyllda av någon total valfrihet, utan 



35att de möjligheter och val som står till buds för dem är direkt 
påverkade av strukturella faktorer.103 Det intersektionella per-
spektivet med dess fokus på kategoriseringar, maktstrukturer 
och hierarkier är dock i denna studie kombinerat med en tyd-
lig blick på individernas egen roll i att förhålla sig till men 
också skapa och förändra dessa.

Bokens upplägg

Det fanns många olika anledningar till att de intervjuade ung-
domarna en gång i tiden hade valt att bli aktiva i just Equ-
menia och i kapitel tre diskuterar jag dels detta, dels vad som 
kunde bidra till att de ville förbli aktiva under en längre tid. 
Vilken betydelse de känslomässiga stämningarna i främst de 
lokala grupper de var en del av kunde ha för viljan att förbli 
aktiv är en central fråga i kapitlet, liksom hur lusten att stanna 
kvar kan förstås i relation till olika typer av emotionellt arbete 
inom grupperna, exempelvis i form av vardagliga ritualer. Men 
jag tar också upp hur intervjupersonerna på olika sätt förhöll 
sig till situationer de hade upplevt som obehagliga.

I kapitel fyra går jag närmare in på individernas relation till 
de grupper de var en del av, framför allt när det gällde den 
kristna grunden som fundament för verksamheten. Jag disku-
terar detta bland annat utifrån hur intervjupersonerna resone-
rade runt upplevda förväntningar på livsstil och hur man bör 
leva sitt liv, men också tänka eller tro, som kristen. Vilken roll 
kategoriseringar som ”ungdom” och ”vuxna” samt uppfattning-
ar om religiös auktoritet kunde spela i konflikter och maktrela-
tioner inom grupperna de var en del av, blir också ett centralt 
perspektiv i kapitlet. 

Ungdomarnas möjlighet att faktiskt ha inflytande över verk-
samheten dryftas vidare i kapitel fem. Där utgår jag från hur 
intervjupersonerna beskrev sina erfarenheter av föreningsarbe-



36 te och av att ha olika typer av uppdrag inom Equmenia, men 
också vad som bidrog till att just de kom att inneha sådana 
uppdrag och i vilken mån verksamheten förberedde dem på 
dessa. En central fråga är i vilken grad deltagandet fungerade 
som en slags demokratiskola för framtiden och i vilken grad 
det erbjöd ungdomarna reellt inflytande, vilket relateras till 
idén om att ungdomars samhällsdeltagande är viktigt för att 
upprätthålla samhällets demokratiska struktur. 

Jag börjar emellertid med att i nästföljande kapitel gå när-
mare in på ungdomarnas syn på sig själva och sitt engagemang 
i Equmenia. Jag diskuterar här hur intervjupersonerna förhöll 
sig till de socialt och kulturellt grundade föreställningar om 
hur ”unga kristna” eller ”frikyrkoungdom” ska uppföra sig, 
tänka och tro som de stötte på i miljöer utanför den kyrkliga 
kontexten, som exempelvis i skolan. Jag undersöker därmed 
hur förväntningar relaterade till det religiösa engagemanget 
och förväntningar knutna till dem som ”ungdomar” påverkade 
hur de uppfattade sitt eget engagemang och hur de beskrev 
det för andra.



2. BILDEN AV FRIKYRKOUNGDOM

Vid sidan av andra länder i nordvästra Europa brukar Sverige 
ofta beskrivas som i hög grad sekulariserat, ja till och med som 
ett av världens mest sekulariserade länder.104 Sociologen Phil 
Zuckerman hävdar till exempel att svenskar, liksom danskar, 
är ”irreligiösa”. Utifrån olika undersökningar och statistik för 
han fram en rad argument för sin tes, som att en mycket liten 
andel av befolkningen regelbundet går i kyrkan eller ber, att 47 
procent av svenskarna definierar sig själva som ”sekulära” och 
att länderna har bland de lägsta siffrorna i världen för gudstro 
och för hur viktig Gud är i ens liv. Han hänvisar också till 
studier som indikerar att invånarna i hög grad är okunniga om 
eller ointresserade av det han benämner grundläggande religi-
ösa frågor.105 

Som Zuckerman, och även religionssociologen Thorleif Pet-
tersson, påpekar, utesluter emellertid inte detta att religion 
kan ha stor betydelse i många människors liv, och det betyder 
inte heller att religion inte spelar någon roll i dagens svenska 
samhälle.106 Sverige har en stark kristen, närmare bestämt pro-
testantisk, tradition, vilket märks bland annat i att en majoritet 
av befolkningen fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan, 
även om långt ifrån alla är särskilt aktiva sådana. Mediernas 
bevakning av händelser som terrordåden i Paris 2014 då redak-
tionen för satirtidskriften Charlie Hebdo attackerades, och at-
tacken mot en synagoga i Köpenhamn våren 2015, visar också 
hur religion kan bli en högst aktuell samhällsfråga även idag. I 
de tidningsartiklar som skrevs i samband med dessa händelser 
rörde diskussionen ofta generella frågor runt religion och reli-
gionstillhörighet, som blasfemi, antisemitism, islamofobi och 
fundamentalism. 



38 Religionshistorikern David Thurfjell hör till dem som argu-
menterar för att bilden av det svenska samhället som sekulari-
serat och avkristnat i många hänseenden är betydligt överdri-
ven. Även om det finns en utbredd föreställning bland svenskar 
om att de och det svenska samhället är mycket sekulariserat, 
står detta i motsättning till hur människor faktiskt handlar och 
förhåller sig till religiösa frågor.107 Thurfjell exemplifierar med 
att en stor andel ”postkristna” svenskar – som alltså inte skulle 
beskriva sig som kristna eller religiösa – utför kristna livsriter, 
som dop, bröllop och begravningar, är medlemmar i en kristen 
kyrka och firar kristna högtider. Att de ändå inte uppfattar sig 
själva som kristna, beror bland annat på att den beteckningen 
har kommit att förknippas med något väldigt specifikt, som 
många inte känner sig delaktiga i.108 Dessutom, hävdar Thur-
fjell, lever många aspekter av den lutherska kristendomen ock-
så på mer subtila sätt kvar bland den majoritet av svenskar 
som tror sig ha lämnat denna bakom sig. Det behöver inte 
handla om uttalad tro eller explicit religiös praktik, utan om 
hållningar, känslostrukturer och tankemönster som påverkar 
människors sätt att vara i världen och förstå sig själva.109 

Samtidigt är det, som jag nämnde i det föregående kapit-
let, bara en liten del av ungdomar i Sverige som är aktiva i 
en kyrka, församling eller religiös organisation och för en stor 
andel unga är religion eller religiöst engagemang något som 
inte har någon direkt inverkan på deras dagliga liv.110 Att de 
unga som är aktiva i en religiös organisation därmed hamnar i 
en minoritetsställning, både i förhållande till handlingsmöns-
ter och i förhållande till föreställningarna om svenskarna som 
ett sekulariserat folk, har betydelse på flera plan. Som Arniika 
Kuusisto skriver så kan exempelvis de värderingar, ideal och 
normer som råder inom en religiös organisation skilja sig mar-
kant från de attityder och värderingar som dominerar inom 
majoritetsungdomskulturen, något individerna på olika sätt 
måste förhålla sig till.111 Samtidigt kan en minoritetsposition, 



39eller en upplevd sådan, också vara ett redskap för att skapa 
samhörighet och en kollektiv identitet, inte minst om det egna 
sättet att leva och de egna värderingarna framställs som bättre, 
eller mer rättfärdigt, än majoritetens.112

Föreställningarna om Sverige som ett sekulariserat land och 
svenskarna som ett sekulariserat folk, kan därmed, i kombi-
nation med det faktum att en majoritet av svenska ungdomar 
inte är aktiva i någon religiös organisation eller något samfund, 
påverka både andras syn på religiöst aktiva ungdomar och de-
ras syn på sig själva. Det här är detta kapitels huvudfokus – hur 
engagemanget i den religiösa ungdomsorganisationen Equme-
nia kunde ha betydelse för ungdomarnas identitetskonstruk-
tion – men också hur detta kan förstås intersektionellt.

Kategorierna ”frikyrkoungdom” och ”unga kristna”

Att religion och religiös tillhörighet kan vara en viktig ingre-
diens i människors identitetskonstruktion, både när det gäller 
hur vi uppfattar oss själva och när det gäller hur vi presen-
terar oss för andra och hur andra uppfattar oss, har påpekats 
av bland andra sociologen Peter J. Hemming och psykologen 
Nicola Madge.113 En av de aspekter de uppmärksammar är hur 
olika sociala identiteter kan tillskrivas oss, även om dessa iden-
titeter inte nödvändigtvis stämmer överens med hur vi förstår 
oss själva. Sådana tillskrivna identiteter, hävdar de, bidrar till 
att forma vår personliga identitet, och är givetvis också bety-
delsefulla för hur andra uppfattar oss och relaterar till oss.114 
Kwame Anthony Appiah är inne på liknande resonemang men 
från ett delvis annat perspektiv. Som jag redogjorde för i det 
föregående kapitlet, argumenterar han för att de kollektiva di-
mensionerna av identitet förenas av att de är förbundna med 
idéer eller föreställningar om olika ”typer av personer”, som 
uppstår genom att grupper eller kategorier av människor eti-



40 ketteras på ett visst sätt.115 Sådana etiketter påverkar i sin tur 
hur människor uppfattar sig själva, liksom hur andra uppfattar 
dem – till exempel när det gäller vad som ses som lämpligt 
eller passande beteende för en person. Appiah exemplifierar 
med kategorier som ”amerikan”, ”man”, ”katolik” och ”filosof”, 
vilket i det här sammanhanget skulle kunna vara ”svensk”, 
”ungdom” och ”kristen”, och menar att för varje sådan möj-
lig kollektiv identitet så finns det en samsyn eller konsensus 
om stereotyper som är associerade med den. I likhet med 
Hemming och Madge framhåller Appiah att både individerna 
själva, och människor runt dem måste förhålla sig till sådana 
stereotyper och föreställningar, oavsett om man instämmer i 
dem eller inte och oavsett om man identifierar sig med dem 
eller inte.116

Appiah påpekar också att narrativa aspekter är centrala för 
hur vi presenterar och förstår oss själva och våra liv.117 Man 
skulle utifrån detta kunna tala om en narrativ identitetskon-
struktion, såtillvida att våra berättelser om oss själva är centrala 
delar i konstruktionen av både den sociala och den personliga 
identiteten, och ett sätt på vilket vi förhåller oss till de kollek-
tiva identiteter vi ingår i eller positionerar oss själva i relation 
till. Appiah understryker att när det gäller kollektiva identite-
ter så finns det som regel en typ av färdiga ”scripts” eller manus 
individen förväntas följa, vilket inte självklart är fallet när det 
gäller den personliga identiteten.118 Vad han däremot inte för-
djupar sig ytterligare i, men som är högst relevant i min studie, 
är vad som händer när olika kategoriseringar och etiketter, och 
de berättelser, föreställningar och förväntningar som är knutna 
till dem, kolliderar med varandra. För ungdomarna i min stu-
die var det framför allt kategoriseringar som ”frikyrkoungdom” 
eller ”unga kristna” som de var tvungna att förhålla sig till. Men 
minst lika viktigt var hur dessa kategoriseringar ofta hamnade 
i motsättning till en annan möjlig social identitet, som skulle 
kunna betecknas ”svensk majoritetsungdom”.



41I många avseenden kunde de intervjuade ungdomarna sä-
gas tillhöra en sådan majoritetskategori, men samtidigt gjorde 
deras anknytning till en kristen organisation att de ändå på ett 
väsentligt sätt skilde sig från denna. I sin studie av svenskkyrk-
ligt aktiva personer, hävdar Thurfjell att när det han betecknar 
som den ”religiösa avvikelsen” inte är så stor, blir den desto mer 
genant, eftersom ansatsen att inkluderas i den dominerande 
gruppen, det vill säga i det här fallet de icke-troende svenskar-
na, fortfarande är relevant.119 Även om frikyrkligt engagemang 
skulle kunna betecknas som mer ”avvikande” från den sekulära 
normen än svenskkyrklighet, vill jag ändå hävda att det här 
resonemanget är aktuellt också i relation till deltagarna i min 
studie. Deras anknytning till Equmenia var på flera sätt asso-
cierad med en viss pinsamhet, eller ”töntighet” både när det 
gällde den kristna tron och när det gällde de värderingar runt 
bland annat alkohol och sexualitet som förknippades med att 
vara aktiv i en frikyrklig kontext.

Är du med i kyrkan?

En klar majoritet av de ungdomar jag intervjuade, hade varit 
aktiva i Equmenia sedan de var ganska unga. De som hade 
föräldrar som var med i eller arbetade i församlingen hade som 
regel deltagit i olika aktiviteter sedan de var riktigt små, med-
an de som kom från familjer där ingen var aktiv i kyrkan ofta 
hade börjat i scouterna eller andra aktiviteter för barn när de 
gick på lågstadiet eller mellanstadiet. Att det var just en kristen 
ungdomsorganisation som arrangerade aktiviteterna, var inte 
nödvändigtvis något intervjupersonerna hade lagt särskilt stor 
vikt vid under uppväxten. Framför allt de vars föräldrar inte 
var aktiva i en Equmeniaförsamling, kunde som sagt betrakta 
scouter, musikverksamhet och idrottsaktiviteter som anordna-
des av Equmenia som en fritidsaktivitet ungefär som vilken 
annan som helst, åtminstone när de var barn.



42 Någonstans under högstadietiden hade emellertid inter-
vjupersonerna överlag börjat fundera mer på organisationens 
kristna grund och hur de själva förhöll sig till den. När jag 
under intervjuerna frågade hur de ville definiera sig i relation 
till att vara kristen, var det alltså något de i regel redan hade 
reflekterat en del över. Svaren jag fick varierade. Några, som 
Britta, Amanda och Lukas, förklarade att de inte var kristna 
och egentligen aldrig hade varit det. Andra, som Olivia och 
Rasmus, hade relativt oreflekterat sett sig som kristna när de 
var yngre, men såg det inte längre som självklart, medan ex-
empelvis Jens beskrev det som att han såg sig som kristen, ef-
tersom han ingick i en kristen tradition, men inte som troende 
kristen. Slutligen var det flera av ungdomarna, till exempel 
Moa, Mimmi, Ida och Linus, som var tydliga med att de var 
troende kristna. 

Jenny, som var tjugoett år gammal när jag intervjuade hen-
ne, hörde till den sistnämnda gruppen. Hon kom från en fa-
milj där ingen annan var religiöst engagerad och det var genom 
en vän som hon i början av högstadiet hade börjat bli aktiv i 
Equmenia, eller Svenska Missionskyrkans Ungdom, som det 
då fortfarande hette. Hon brukade följa med honom till kyr-
kans lokaler efter skolan, där de tillbringade tid med att prata 
och spela biljard eller pingis. Med tiden lärde hon känna fler 
personer i kyrkan, lärde sig mer om kristendomen och började 
delta i de organiserade aktiviteterna, som till exempel tonårs-
kvällarna på fredagar. Så småningom kom hon att se sig som 
kristen, och det var också så hon definierade sig själv när jag 
frågade om det under intervjun:

Maria: Skulle du beskriva dig själv som kristen? Eller hur 

skulle du beskriva dig själv?

Jenny: Ja, jag beskriver mig som kristen. Fast det är ju 

liksom inte så där: ”Hej, jag är kristen!” (skrattar) Så är det ju 

inte. Nej, men man kan ju prata och så säger jag typ så här: 



43”Ja, när jag var i kyrkan ...” och dom bara: ”Jaha, varför var 

du i kyrkan?”. ”Ja, men jag är kristen”, kan man ju säga då 

liksom (Jenny 2011-02-10).

Jennys beskrivning av hur hon brukade nämna sitt kyrkliga en-
gagemang lite i förbigående, och hur det var först då människor 
runt henne blev medvetna om att hon var kristen, kan ses som 
ett exempel på hur individer i vissa fall har stor möjlighet att 
själva välja om de vill delge andra information om sin religiösa 
tillhörighet.120 För de människor Jenny träffade var det inte 
självklart att hon var kristen, förrän hon på ett eller annat sätt 
”kom ut” som detta, till exempel genom att just nämna sitt 
engagemang i kyrkan.121 

Flera av intervjupersonerna valde, precis som Jenny, att 
öppet tala om hur de deltog i aktiviteter i kyrkan eller ung-
domsorganisationen. Inte minst de som var mycket involvera-
de i organisationen menade att de deltog i så många aktiviteter 
där att det skulle varit märkligt att inte nämna detta för vän-
ner och bekanta till exempel i skolan. Men det fanns också de 
som undvek att berätta om sin medverkan i Equmenia, eller 
som medvetet tonade ner just den religiösa aspekten av en-
gagemanget. De kunde, som till exempel Rasmus, berätta för 
vännerna i skolan att de var med i scouterna, men undvika att 
berätta att det var just Equmenias scouter (Rasmus 2012-04-
10). Eller, som Olivia, vara medvetet vaga i beskrivningen av 
vad de gjorde på fritiden: 

Maria: Hur är det med kompisar i skolan? Vet dom om att 

du är med i kyrkan eller att du brukar spela där? Är det 

nånting …?

Olivia: Alltså … jag brukar inte … jag vet inte. Det är inte 

så att det är pinsamt eller så men det blir ändå att man inte 

säger ”kyrkan” utan man säger ”där jag spelar”. Jag vet inte, 

men det har blivit så att jag har sagt så. Men det är några av 



44 mina närmaste kompisar. Dom vet ju att … dom har varit 

på konserter, så dom vet ju att … ja typ det är ju en kyrka 

som jag spelar i. Sen är det några som har råkat komma dit, 

liksom för dom vet att jag ska spela där. Men sen, det är inte 

så många som vet. Men jag tror att alla vet att jag inte är 

kristen! Eller ingen tror att jag är kristen, om jag nu skulle ha 

varit det (Olivia 2012-03-20).

Olivia, som var femton år gammal när jag intervjuade henne, 
hade varit aktiv i Equmenia sedan hon gick på lågstadiet. Till 
en början deltog hon framför allt i musikundervisningen som 
kyrkan erbjöd, men med tiden gick hon också med i scouterna. 
När vi möttes spelade hon i flera orkestrar i kyrkan och inom 
Equmenia och var fortfarande aktiv som scout. Ingen av hen-
nes föräldrar var med i Equmeniakyrkan, utan det var hennes 
eget initiativ att bli aktiv där. Som yngre hade hon uppfattat 
sig som kristen, men efter en period av reflektion och eftertan-
ke hade hon kommit fram till att hon inte längre ville definiera 
sig så, ett beslut hon motiverade med att hon inte kunde tro på 
Gud och att hon därför inte kände sig bekväm med att delta i 
de religiösa praktikerna. Samtidigt som Olivia på vissa ställen 
i intervjun talade mycket positivt om Equmenia och vännerna 
och aktiviteterna där, så framgick det alltså att hon inte direkt 
ville skylta med sitt engagemang där bland vänner och bekanta 
utanför ungdomsorganisationen. 

Att Olivia i citatet betonar att hon tror att alla i skolan vet 
att hon inte är kristen, indikerar att det var en etikett eller ka-
tegorisering hon inte ville associeras med. Men det signalerar 
också att hon såg detta, alltså att andra skulle anta att hon var 
kristen om de visste om att hon brukade spela i en kyrka, som 
en påtaglig och närvarande möjlighet. Citatet exemplifierar 
med andra ord hur anknytningen till Equmenia i sig kunde 
innebära en risk eller möjlighet för individen att räknas in i den 
kollektiva identiteten ”unga kristna” eller ”frikyrkoungdom”, 



45alldeles oavsett om hon eller han trodde på Gud eller räknade 
sig som kristen eller inte. Att tillskrivas en sådan social identi-
tet, eller räknas in i en sådan kategori, skulle i sin tur medföra 
att en person kom att omfattas av de föreställningar som var 
förbundna med dem.122 

En känslig fråga …

Amanda, som var tjugo när jag intervjuade henne, hade ock-
så inför sina klasskompisar varit tydlig med att hon inte var 
kristen, trots att hon var aktiv i frikyrklig ungdomsverksam-
het. Hon hade precis som Jenny följt med en vän till kyrkan, i 
hennes fall en baptistförsamling, i början av högstadiet och var 
sedan under flera år mycket aktiv i dess ungdomsorganisation 
och hade de flesta av sina vänner där. Under intervjun gav hon 
en på många sätt mycket positiv bild av verksamheten, även 
om det också fanns saker hon var kritisk till. Hon beskrev att 
kyrkan på fredagskvällarna blev som en stor fritidsgård, där 
folk umgicks, åt mat och pratade, men där de också hade mö-
ten och andakter. Även om hon, i likhet med Jenny, berättade 
för vänner utanför kyrkan att hon var aktiv i en kristen ung-
domsorganisation och vad de gjorde där, framgick det också att 
hon gjorde en klar åtskillnad mellan sig själv och ”de kristna”:

Amanda: Jag gillade gemenskapen [i kyrkan]. Det var lite 

konstigt att förklara när jag började gymnasiet. För mina nya 

kompisar där som fortfarande är mina bästa vänner liksom. 

Dom liksom: ”Är du med i en frikyrka?!” så här. ”Neej men 

… Ja, jag är med fast inte riktigt liksom. Dom är jätteroliga. 

Alltså ni hade förstått. Dom är jätteroliga!” liksom. Jag tog 

med nån på … Dom [vännerna i skolan] tyckte jättemycket 

om dom [vännerna i kyrkan]. Så dom kom väldigt bra över-

ens. Dom var med på flera fester med dom liksom. /…/



46 Maria: Mm.

Amanda: Jag sade nog väldigt ofta så här om de kristna: 

”Dom är jätteroliga, dom är jätteroliga!” Jag försökte verkli-

gen förklara att dom inte var tråkiga. Som att det skulle vara 

nån slags självklarhet att dom skulle vara tråkiga liksom bara 

för att dom var kristna. /…/ Jag kanske var lite påstridig med 

det. Det kanske var lite irriterande: ”Men vi vet att du tycker 

om dom!” liksom ”Vi bryr oss inte så mycket” (skrattar)

(Amanda 2011-09-14).

Att Amanda så energiskt försökte övertyga sina vänner i skolan 
om att ungdomarna i kyrkan var väldigt roliga att umgås med, 
är ett exempel på hur kategorin ”unga kristna” ofta associera-
des med att vara mycket, eller alltför, väluppfostrad och sköt-
sam, och därmed i förlängningen lite präktig och tråkig.123 Men 
citatet illustrerar också hur individer på olika sätt förhåller sig 
aktivt till de kategoriseringar som görs, eller som de antar att 
andra gör, och därmed till föreställningar som de förmodar 
knyts till dem själva och till andra.124 Som Amanda beskrev 
det, var hennes betoning av att vännerna i kyrkan minsann var 
roliga inte enbart en reaktion på faktiska uttalanden från vän-
nerna i skolan, utan också en effekt av att hon på något plan 
utgick från att de skulle ha en sådan inställning. Det var med 
andra ord i hög grad sin egen föreställning om vad andra asso-
cierar med kristna ungdomar hon utgick ifrån, och som hon i 
någon mån också tillskrev sina vänner. 

Att Amanda och Olivia drog en tydlig gräns runt ”de krist-
na” och placerade sig själva utanför den kategorin, kan givetvis 
förstås som en naturlig konsekvens av att de inte definierade 
sig som kristna och därmed inte ville tillskrivas den sociala 
identiteten. Men även bland de intervjupersoner som mer 
oreserverat betecknade sig som kristna, kunde det finnas ett 
visst motstånd mot eller rädsla för att associeras med kategorin 
”unga kristna”. En anledning var att det kunde innebära att de 
kom att uppfattas som ett slags representanter, inte bara för 



47just Equmenia utan för frikyrkor eller kristendom i största all-
mänhet. Elise, som var tjugotre när vi träffades, var en av dem 
som berättade om sådana erfarenheter. Hon hade varit aktiv i 
olika frikyrkoförsamlingar sedan hon var liten, mycket beroen-
de på att hennes mamma arbetade i sådana sammanhang. När 
hon blev äldre var hon med på olika tonårsaktiviteter och blev 
så småningom också involverad i den regionala och nationella 
nivån av Equmenia. Men hon berättade under intervjun att 
hon under en period på gymnasiet aktivt undvek att presente-
ra sig som kristen:

Maria: Definierar du dig själv som kristen nu? Och gjorde du 

det då [under högstadiet/gymnasiet]? /…/

Elise: Joo, men … det kan nog vara ganska olika beroende 

på vilka man umgås med också. /…/ Men … det gör jag nog. 

Eller det gör jag nog nu. Eller det gör jag nu. Men då gjorde 

jag nog inte det. Kristen på mitt eget sätt tyckte jag nog att 

jag var. /…/ Men jag ville inte stå för det eller säga det för att 

man fick hela tiden dom här andra ... Jag tyckte att man blev 

så … placerad i ett fack liksom. Att man var på ett visst sätt 

då. Jag kände att då trodde [andra] att man var som man var 

i den kyrkan kanske, eller så. Att man fick en massa epitet 

som inte jag ville ha. Saker som liksom kom med … det kon-

ceptet. /…/ Och då ville jag väl helt enkelt inte. Ja, jag ville 

väl inte säga … jag sade väl inte att jag var kristen. Jag var väl 

inte öppet det för mina vänner. Inte så att jag dolde det, men 

det var liksom ingenting jag kallade mig själv för. För att jag 

kände att när man sade det så trodde man saker som jag inte 

stod för. Ja, att man fick stå till svars liksom, för kyrkan (Elise 

2012-11-23).125

Elises erfarenhet av att hon genom att öppet presentera sig 
som kristen riskerade att behöva försvara eller stå till svars för 
”kyrkan”, kan förstås i relation till hur en individs anknytning 
till en viss grupp eller kollektiv identitet gör att hon eller han 



48 tenderar att ses som en representant för denna grupps tankar 
och värderingar.126 Men hur det uppfattades att positionera sig 
eller bli kategoriserad som kristen i samtal med andra, hade 
också att göra med vilken typ av frågor och diskussioner det 
handlade om. Elise förklarade att under högstadietiden, då hon 
gick i en klass där hon trivdes mycket bra, blev diskussionerna 
sällan särskilt intensiva, och hon upplevde det därför inte som 
någon stor sak att presentera sig som kristen. På gymnasiet var 
diskussionerna annorlunda och mer djupgående, vilket bidrog 
till känslan av att behöva stå till svars för kyrkan, samtidigt 
som hon inte tyckte att hon hade tänkt igenom saker och ting 
tillräckligt för att kunna göra det på ett bra sätt. Elise berät-
tade senare under intervjun att hon efter gymnasiet vid olika 
tillfällen fått möjlighet att göra just detta, framför allt under 
det år hon läste på folkhögskola, då de ägnade mycket tid åt 
diskussioner om religiösa frågor. När vi gjorde intervjun tyckte 
hon därför att det var betydligt lättare att hantera diskussioner 
om religion och tro, och var överlag mycket öppnare med att 
definiera sig som kristen (Elise 2012-11-23). 

Linus hörde också till dem som upplevt att han fått för-
svara kyrkan och kristendomen, eller stå till svars för värde-
ringar som de antogs stå för. Han hade varit aktiv i Svenska 
Missionskyrkans Ungdom och så småningom Equmenia under 
hela uppväxten, bland annat för att pappan arbetade inom för-
samlingar där och även mamman var medlem. Som barn såg 
han den kristna tron som självklar och han antog länge att den 
var det för alla. När han blev lite äldre hade han insett att det 
inte var fallet, vilket bidrog till att han blev mer förtegen om 
sitt engagemang i ungdomsorganisationen:

Linus: Man undvek det helst eller så här. Det var inte säkert 

att man var helt rak med det varje gång. ”Vad ska du göra 

på fredag?” Då sade man kanske inte bara att ”Jag ska till 

kyrkan” utan … Ja, men … av nån konstig anledning så 



49skämdes man kanske lite för det. I den åldern så var man ju 

väldigt känslig också för, just för vad folk skulle tycka om 

en. Och tänka om en så där. Och när man då märkte att det 

här inte var nån självklarhet för allihopa. För väldigt många 

var det ingen självklarhet, då var man väl lite nervös för att 

snacka om det. Eller, så har jag sett på det i efterhand (Linus 

2014-02-07).

Där Olivia i ett tidigare citat sade att det inte var pinsamt att 
berätta att hon skulle till kyrkan, och att hon inte riktigt visste 
varför hon ändå lät bli att göra det, talade Linus alltså om skam 
och nervositet för vad andra skulle tänka och tycka. I och med 
att skam har negativa konnotationer, krävs det ett visst mod 
av individen att erkänna upplevelsen av det.127 Inte minst när 
det rör något som man i grund och botten är positivt inställd 
till, vilket gällde både Olivia och Linus som i de respektive 
intervjuerna pratade om hur mycket de uppskattade vännerna 
och gemenskapen inom Equmenia. Skammen, eller genansen, 
kan således återfinnas på två nivåer: Dels handlar det om vad 
individen känner där och då, det vill säga att hon eller han kän-
ner genans eller skäms över engagemanget i Equmenia inför 
andra som uppfattar detta, eller som antas uppfatta detta, som 
töntigt och löjligt.128 Dels handlar det om att det kan kännas 
genant att uppleva eller ha upplevt skam över en miljö och 
människor man egentligen uppskattar och ser sig som en del 
av. Det är ett sätt att förstå varför Linus i citatet distanserar 
sig från sina tidigare känslor, till exempel genom att använda 
uttryck som ”av nån konstig anledning”.

Att Linus talade om skam och nervositet på ett annat sätt 
än Olivia, kan emellertid också förstås i relation till att han, 
som var tjugotvå år gammal vid intervjutillfället, beskrev sin 
högstadietid i eftertankens ljus. Han hade redan lagt det bak-
om sig och dessutom haft flera år på sig att reflektera runt 
vad han kände och tänkte.129 När Linus under intervjun på 



50 olika sätt poängterade att han hade ett efterhandsperspektiv, 
till exempel genom att beskriva det som att individen i just 
den perioden i livet är extra känslig för vad andra tycker och 
tänker, skapade han ett narrativ, en berättelse om sig själv, som 
indikerade att inte bara situationen, utan också han själv var 
annorlunda.130 För Olivia däremot, som fortfarande befann sig 
mitt i denna period i livet, var frågan om ifall och i så fall hur 
hon skulle berätta om sitt engagemang i Equmenia i skolan, 
något aktuellt och pågående. Hennes försäkran om att det inte 
var pinsamt att hon var med i kyrkan, samtidigt som hon und-
vek att berätta om det och samtidigt som det var viktigt för 
henne att inte identifieras som kristen, kan därmed ses som 
relaterat till att den berättelse hon skapade om sig själv under 
intervjun, handlade om hur hon var just där och då, medan 
Linus kunde använda sin berättelse för att beskriva hur han 
hade förändrats.

Kolliderande ideal – skolvardagen

Att just högstadietiden kunde upplevas som särskilt problema-
tisk när det gällde att associeras med kategorin ”unga kristna”, 
var en erfarenhet som återkom även i andra intervjuer. Det var 
inte ovanligt bland de intervjuade ungdomarna att de i den 
åldern hade en period när de undvek att tala alltför mycket om 
sin kristna tro eller engagemanget i ungdomsorganisationen, 
eller för en tid helt slutade vara aktiva där, bland annat för 
att det inte uppfattades som särskilt positivt, eller ”tufft” som 
Britta uttryckte det, av vännerna i skolan (Britta 2012-05-16, 
även t.ex. Ida 2014-02-21). Utöver att detta kan vara en käns-
lig tid i livet när det kan upplevas som extra viktigt hur andra 
ser på och definierar en, som Linus beskrev det ovan, vill jag 
lyfta fram hur de dominerande ungdomskulturella idealen är 
som kanske allra starkast då. Philip Lalander, forskare i socialt 



51arbete, talar om hur ungdomstiden präglas av förväntningar 
om hedonism och lössläppthet, till exempel när det gäller al-
kohol, droger och sexuella relationer.131 En ”lyckad” ungdoms-
tid i svensk majoritetskultur bör med andra ord, utifrån dessa 
föreställningar och förväntningar, innehålla element av sexuell 
frigjordhet och experimenterande, och en nyfikenhet på och 
viss gränslöshet när det gäller alkoholbruk.132 

En sådan hedonism kolliderar kraftigt med de värderingar 
om måttfullhet och skötsamhet som traditionellt har domi-
nerat inom frikyrkorörelsen och som på olika sätt lever kvar 
också idag, även om det talas betydligt mindre om synd och 
världslighet åtminstone inom Equmenia.133 Att ungdomsverk-
samheten ska vara alkohol- och drogfri är till exempel fort-
farande en självklarhet inom Equmenia, och även idealen om 
att sex och sexuella relationer är något individen bör vara 
försiktig med, och vänta med till mer långvariga relationer, är 
ett ideal som lever kvar i frikyrkliga miljöer. Bland deltagarna 
i min studie fanns det stor konsensus om att alkohol skulle 
brukas med måtta, om överhuvudtaget och även när det gäll-
de sexuella relationer förespråkade de överlag ett medvetet 
och restriktivt förhållningssätt, men inte nödvändigtvis total 
avhållsamhet.134 Lalander och även Jessica Persson har i olika 
studier noterat liknande inställningar bland andra grupper av 
frikyrkligt kristna ungdomar.135 

Det kan med andra ord vara svårt för den enskilda individen 
att leva upp både till idealen inom Equmenia, som bygger på 
att ha roligt men utan alkohol, droger och sexuella relationer, 
och idealen om att tonårstiden ska vara en tid för att prova sig 
fram, experimentera och njuta av livet. Samtidigt vill jag un-
derstryka att det finns många olika sätt att vara ung på i dagens 
svenska samhälle, och långt ifrån alla är baserade på sexuell 
frigjordhet och ett vidlyftigt alkoholbruk. Social psykologen 
Thomas Johansson och Philip Lalander påpekar till exempel 
att synen på sexualitet bland unga kanske inte är fullt så libe-



52 ral som den kan tyckas vid en första anblick, något som även 
etnologen Maria Bäckman diskuterat i sin studie av sexual-
undervisning i skolan.136 I takt med att alkoholbruket bland 
unga generellt stadigt har minskat de senaste åren har det 
också blivit betydligt mer vanligt att inte dricka alkohol även 
bland ungdomar som inte hör till någon etnisk eller religiös 
minoritet.137 Trots detta finns en dominerande föreställning om 
vad det innebär att vara ung i Sverige idag, där en liberal syn på 
sexuella relationer och alkoholkonsumtion ingår, och det var 
denna som ungdomarna i min studie på olika sätt var tvungna 
att förhålla sig till.

Ett selektivt minne

Att engagemanget i Equmenia kunde uppfattas som proble-
matiskt i en svensk högstadiekontext, var således inte per au-
tomatik knutet till den kristna tron, utan i minst lika hög grad 
till livsstilsval. Ida, som var tjugo när jag intervjuade henne, 
berättade till exempel att hon inte varit särskilt ”cool” eller tuff 
under högstadietiden, delvis för att hon var scout men också 
för att hon hellre var hemma på helgerna än följde med klass-
kamraterna på fest. Sådana orsaker hade bidragit till att hon 
känt sig utanför och inte alls trivts under högstadietiden, men 
hon såg däremot ingen direkt koppling mellan utanförskapet 
och det faktum att hon var kristen:

Maria: Har du mötts av negativa reaktioner för att du är 

kristen?

Ida: Det är mycket möjligt. Mitt minne är ganska så selek-

tivt. Jag har en förmåga att lägga sånt bakom mig. Just för 

att jag absolut inte var speciellt populär i högstadiet. Och 

hade några ovänner som jag inte … ja. Men jag har liksom 

”psscch, bort med det”. Så fokuserar vi på det som är roligt. 



53Nää, jag känner inte att jag har bemötts särskilt otrevligt [för 

att jag var kristen] …

Maria: Så du hade en jobbig högstadietid men det var inte 

nödvändigtvis på grund av att du var kristen?

Ida: Nä, det var bara det att jag var glasögonorm och inte 

ville följa med ut och festa (Ida 2014-02-21).

Ida hade deltagit i Equmenias barnaktiviteter redan som liten, 
och var som tonåring aktiv på en rad olika sätt – bland annat 
som scoutledare och på den regionala och nationella nivån av 
organisationen. Att hon såg sig som kristen hade varit självklart 
när hon var barn, men just under högstadietiden hade hon haft 
en period när hon tvivlade. I intervjun påpekade hon att det-
ta inte bara berodde på att hon mötte attityden att man inte 
skulle vara kristen för att det inte var tufft, eller på att andra 
tyckte det var tråkigt att hon ”hängde i kyrkan”, utan att det 
också hade att göra med att hon inte tyckte sig få bönesvar. 
Det hade hänt saker i hennes familj, som påverkade henne 
psykiskt och känslomässigt, och under en period blev både re-
ligionen och personer i kyrkan väldigt viktiga för henne. Under 
den processen ”hittade hon Gud” som hon uttryckte det, och 
beslutade sig för att hon var kristen.

Ida kommenterade på flera ställen i intervjun att det från 
hennes perspektiv var lika bra att hon inte blev inbjuden till 
fester och annat, eftersom hon ändå inte var intresserad av att 
umgås med den typen av människor, det vill säga den majori-
tet av ungdomar som i hennes ögon var alltför intresserade av 
fester och överdriven alkoholkonsumtion. Hon underströk att 
hennes inställning till alkohol och berusning inte i första hand 
berodde på att hon var kristen, utan motiverade istället sitt val 
med att hon inte var en sådan person som tyckte om att festa. 
Även om långt ifrån alla av de intervjuade ungdomarna avstod 
helt från att dricka alkohol, framför allt inte efter att de fyllt 
arton, så delade de generellt en negativ inställning till berus-



54 ning och överdriven alkoholkonsumtion. Precis som i Idas fall, 
var det vanligast att inte knyta detta till religiösa övervägan-
den, utan till att de som individer av olika skäl inte ville dricka 
alkohol eller dricka sig berusade.138 I intervjupersonernas nar-
rativa identitetskonstruktion ingick således i de flesta fall att 
valet att avstå från alkohol inte i första hand var knutet till 
den kristna grunden, utan till deras personliga preferenser och 
prioriteringar.139 

Idas sätt att distansera sig från det hon såg som känneteck-
nande för majoritetsungdomen, kan förstås i relation till hur 
en viktig aspekt i konstruktionen av sociala identiteter är hur 
vi beskriver oss själva som annorlunda än andra.140 När de in-
tervjuade ungdomarna underströk att de som personer inte 
såg någon poäng med att dricka alkohol, eller med ett överdri-
vet alkoholintag, skrev de in sig i en tänkt kategori människor 
som, oavsett orsak, delar uppfattningen att alkoholkonsumtion 
inte är något särskilt viktigt eller önskvärt. Att Equmenia se-
dan har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i sin verksamhet 
beskrev de inte som en orsak till valet att avstå från alkohol, 
utan mer som en lycklig omständighet. Eftersom valet att inte 
dricka alkohol inte på samma sätt behövde försvaras i den mil-
jön, var de i ett sådant sammanhang inte avvikande, utan en 
del av normen.

Den sociala miljön, med dess fokus på att alla aktiviteter 
skulle vara alkoholfria och på att alkohol skulle brukas med 
måtta, om alls, kunde alltså i vissa avseenden ha betydelse för 
hur de själva förhöll sig till alkohol, även om de inte argu-
menterade för sina val utifrån religiösa utgångspunkter. Bland 
de intervjupersoner som inte var helnykterister, hade dessut-
om flera, exempelvis Anton och Linus, stött på förväntning-
ar från människor utanför den kyrkliga kontexten om att de, 
som kristna och aktiva i Equmenia, inte borde dricka alkohol 
(Anton 2011-01-14, Linus 2014-02-07). Oavsett att de själva 
inte såg det som ett religiöst grundat beslut, gjorde med andra 



55ord människor runt omkring dem ofta en koppling mellan det 
frikyrkliga eller kristna engagemanget och synen på alkohol. 

”Men Moa, du är ju normal!” 

Just valet att inte dricka alkohol, eller att vara mycket måttlig 
i sitt alkoholbruk och avstå från festande, var en av de saker 
som kunde uppfattas som mest avvikande bland vänner och 
bekanta utanför kyrkan, som vi såg i exemplet med Ida ovan. 
Men även religionen i sig, och det kristna engagemanget, kun-
de väcka negativa reaktioner. Moa, som var nitton när jag inter-
vjuade henne, var en av dem som konsekvent presenterat sig 
som kristen under hela sin uppväxt:

Maria: Har det [kristna engagemanget] varit självklart för 

dig hela tiden eller har du liksom haft nån period när du har 

varit mindre engagerad eller tagit avstånd eller …

Moa: Nä, alltså jag hör till dom där få, eller det känns som 

att de är få, som aldrig har tyckt att det är nåt … konstigt 

eller dumt så. Jag har liksom alltid, ända sen jag var liten, 

ifall nån frågar: ”Jaha, är du kristen?” ”Jaa.” Och sen har inte 

det vart så stor grej heller. Utan det har varit så där: Jaa, jag 

är kristen. /…/ Jag tror inte det har varit så där att jag har 

fått en massa jobbiga frågor och grejer. Men ibland har det 

ju varit det. Men då har jag liksom … Många gånger märker 

man ju att … folk frågar mest för att kunna sätta dit en, om 

man säger. Så man behöver inte svara på frågorna, för de 

bryr sig ändå inte om svaren. Det är inte det dom vill veta 

när dom frågar frågor om tron utan det är oftast snarare: ”Ja, 

du är dum i huvudet, för du tror”. Och då har jag liksom 

bara skitit i dom liksom så (Moa 2012-11-13).



56 I likhet med Ida presenterade Moa under intervjun en rätt ne-
gativ bild av sin skoltid, åtminstone när det gällde den klass 
hon gick i. Hon beskrev klassen som mycket stökig, och att 
hon, som mest gillade att läsa, inte alls passade in bland den 
majoritet av klasskompisarna som i första hand var intressera-
de av att gå ut och festa. Hennes sätt att vara passade alltså inte 
in. Visserligen trivdes hon något bättre med parallellklassen, 
men i första hand umgicks hon med vänner utanför skolan, 
och då framför allt andra kristna. Samtidigt som Moa och Ida 
berättade hur de vantrivts och känt sig utanför i skolan och 
bland klasskamraterna under högstadietiden tonade de i nå-
gon mån ner betydelsen av detta. Moa i citatet ovan säger till 
exempel först att hon uppfattade att de frågor hon fick ofta 
var formulerade för att ”sätta dit” henne eller var förankrade i 
en uppfattning om att hon var dum i huvudet som trodde på 
Gud, men understryker på samma gång att hon inte lade så 
stor vikt vid det. 

Moas och Idas tendens att tona ner betydelsen av de negati-
va reaktioner de mötts av, vill jag se som ytterligare ett exem-
pel på hur identitetskonstruktionen är knuten till skapandet av 
narrativ där individer till en viss grad själva kan välja hur de vill 
framställa sig själva och vad de varit med om, men samtidigt 
förhåller sig till vissa etablerade och accepterade sätt att berätta 
om sina erfarenheter på.141 Ingen av dem föreföll till exempel 
intresserad av att i återberättandet av sina erfarenheter placera 
sig själva i rollen som ”offer”. Istället underströk de att det var 
irrelevant eller ointressant att uppehålla sig vid de svårigheter 
de upplevt – Ida med förklaringen att hon valt bort att minnas, 
och Moa med argumentet att det inte var något att ta på allvar. 
Genom att avfärda det som irrelevant eller inte värt att lägga 
på minnet, signalerar de att det är andra aspekter de tycker är 
viktigare att lyfta fram, när de under intervjun skapar bilden 
av sig själva och sin skoltid. Men i likhet med Linus är detta 
något de gör flera år efter händelserna. Att de under intervju-



57erna valde att framställa sig själva på ett visst sätt, betyder inte 
automatiskt att de medan det hela pågick, inte alls lade någon 
vikt vid de negativa reaktionerna och avståndstagandet från 
klasskamraterna. Att Moa till exempel formulerade det som 
att hennes klasskamrater var ute efter att ”sätta dit” henne, kan 
ses som en indikation på att hon där och då inte uppfattade de 
frågor och reaktioner hon fick som riktigt så betydelselösa som 
hon i efterhand ville beskriva det. 

Även om det i exemplet Moa var tydligare att just den krist-
na tron och identifikationen som kristen stod i centrum för 
problemen, handlade de negativa reaktionerna även i hennes 
fall också om den livsstil som denna tro associerades med:

 
Maria: Är det till exempel i skolan du har mött de här reak-

tionerna?

Moa: Ja alltså. Jag vet ju inte när jag var riktigt liten. Det 

kommer jag inte ihåg, liksom så här mellanstadiet så minns 

jag inte riktigt hur det var. Eller jo, jag vet ju att folk var så 

här … Om jag nån gång svor liksom: ”Ååhh Moa svär!” lik-

som. Eller (med retsam röst): ”Kan inte du svära en gång?!”. 

Typ så där. Det var ju så där ”Kan du inte göra det här och 

vara lite busig?” typ. /…/ Jag vet ju att jag hade hört många 

som kanske skulle komma hem till oss och som bara: ”Nä, 

nu måste jag skärpa mig. Nu får jag inte svära. Nu måste jag 

tänka på det här”. Medan jag kanske tycker att – vadå, det 

är väl inte hela världen om ni svär. (skrattar) Eller så (Moa 

2012-11-13).

Av citatet framgår att Moas klasskamrater, åtminstone som 
hon själv uppfattade det, förväntade sig att hon skulle vara 
extra skötsam och väluppfostrad, just för att hon var, och pre-
senterade sig som, kristen. Om det på mellanstadiet handlade 
om att inte svära, och att uppföra sig väl i största allmänhet, 
var det senare på högstadiet, precis som för Ida, oviljan att gå 



58 ut och festa som starkast symboliserade denna avvikande präk-
tighet. Att Moa inte självklart identifierade sig med de idéer 
om skötsamhet och präktighet som klasskamraterna föreföll 
associera med kategorin ”unga kristna”, märks bland annat i 
hur det som verkar ha varit en slags symbolfråga för klasskam-
raterna – synen på svordomar – enligt henne själv var rätt be-
tydelselös. 

Att identifikationen med kategorin ”unga kristna” verkligen 
signalerade en markant avvikande tillhörighet, framgick bland 
annat av de negativa uppfattningar om kristna som Moa mött 
bland klasskamraterna, där kristna till och med beskrevs som 
”onormala”:

Moa: Vad var det mer jag hört? En massa konstiga saker 

som man bara: ”Var har ni fått allt det här ifrån?” Eller typ: 

”Men Moa du är ju normal!” Och jag bara: ”Ja, okej, vad 

menar du?”. ”Jamen du är ju kristen också. Kristna är ju inte 

normala” Nähä. Vad är det för kristna ni har träffat liksom? 

(skrattar) Kan man fråga sig då (Moa 2012-11-13).

Genom att Moa så konsekvent presenterade sig som kristen, 
och därmed obestridligen kom att räknas in i kategorin ”unga 
kristna”, räknades hon alltså inte automatiskt in i kategorin 
”svensk majoritetsungdom”, trots att hon i andra avseenden, 
som ålder, etnicitet och så vidare, borde ses som tillhörande 
denna.142 För att tala med Appiah – föreställningarna som 
knyts till människor som tilldelas etiketten ”ung kristen”, bry-
ter helt enkelt av för mycket mot föreställningarna om de 
människor som etiketteras ”svensk majoritetsungdom” för att 
de två sociala identiteterna ska gå att kombinera på ett opro-
blematiskt sätt.143

Det är i relation till sådana aspekter man bör se både Aman-
das energiska försök att övertyga sina vänner i skolan att 
frikyrko ungdomarna faktiskt var roliga att vara med, som jag 



59återgav i början av kapitlet, och valet att inte öppet kommu-
nicera sitt engagemang i Equmenia, som företräddes av bland 
andra Linus och Olivia. Deras underliggande oro, eller nervo-
siteten som Linus uttryckte det, för att associationen till Equ-
menia skulle kunna påverka den sociala identiteten och posi-
tionen i skolan, framstår i ljuset av exemplen från Moa och Ida 
som högst befogad. Men samtidigt var det som sagt inte enbart 
religionen eller den kristna grunden i sig som var problematisk, 
utan i minst lika stor utsträckning den livsstil den represente-
rade, där framför allt synen på alkohol och festande, men också 
sexuella relationer, kunde framstå som mycket avvikande. 

Strategier och positionering

Som analysen har visat så här långt, fanns det bland de in-
tervjuade ungdomarna olika strategier för hur de förhöll sig 
till föreställningarna om de kollektiva kategorierna ”frikyrko-
ungdom” eller ”unga kristna” och möjligheten eller risken för 
att de genom sitt engagemang i Equmenia skulle räknas in i 
dessa kategorier. Att tala tyst om sitt deltagande i aktiviteterna 
i ungdomsförbundet, utan att direkt hemlighålla det, var ett 
möjligt alternativ. Det medförde dock att individen måste se-
parera två viktiga delar av sitt dagliga liv: vardagsverkligheten i 
skolan och umgänget med vännerna i Equmenia. 

Att öppet definiera och presentera sig själv som kristen, och/
eller öppet prata om engagemanget i Equmenia med vänner 
och bekanta i skolan, var ett annat alternativ. Samtidigt som 
exemplet med Moa visade att det fanns en reell risk för att 
detta kunde leda till negativa reaktioner från klasskamrater-
na, går det att se det förhållningssätt hon och även Ida repre-
senterade, som en typ av protest. Sociologen Beverley Skeggs 
har skrivit om synen på respektabilitet, och hur betoningen av 
respekt och respektabilitet kan vara ett sätt att försöka höja 



60 statusen för en marginaliserad grupp, men också ett sätt att 
protestera mot rådande normer och värderingar.144 Hon pekar 
på hur uppfattningar om respektabilitet är knutna till faktorer 
som klass, kön och etnicitet/ras, och hur strategier för att för-
hålla sig till detta kan omfatta både att uppmuntra eller lyfta 
fram det som uppfattas som ett respektabelt beteende, och att 
försöka omdefiniera vad respektabilitet eller det respektabla 
är.145 

Även om Skeggs utgår från svarta arbetarklasskvinnor i USA 
är resonemangen relevanta också i andra sammanhang. Till ex-
empel, som jag nämnde i inledningskapitlet, i förhållande till 
hur man inom den svenska arbetarrörelsen i slutet av arton-
hundratalet och början av nittonhundratalet agerade för att 
på olika sätt lyfta fram ”den skötsamme arbetaren”. Detta har 
beskrivits som ett led just i att försöka höja statusen och för-
bättra positionen för arbetarklassen, genom att sudda bort as-
sociationerna till våldsamhet, dryckenskap och spelande.146 En 
betoning av skötsamhet och respektabilitet kan således använ-
das som ett redskap för att framställa sig själv i en bättre dager 
och därmed också, förhoppningsvis, vinna respekt och makt.

I och med att den svenska majoritetsungdomskulturen inte 
direkt premierar skötsamhet och respektabilitet, kan det vara 
svårt att i en skolkontext höja sin status och makt genom att 
betona sådana aspekter. Men sett i ett större perspektiv kan 
ändå betoningen av respektabilitet och skötsamhet ses som en 
strategi för att ifrågasätta de rådande normerna och värdering-
arna. I berättelserna från Moa och Ida framgick det hur de 
betraktade sin valda livsstil som betydligt mer attraktiv och 
vettig än den som deras klasskamrater företrädde. Detsamma 
gällde för andra bland de intervjuade som gärna framställde 
det som omåttligt dumt att lägga sin energi och fritid på att 
festa. Mimmi beskrev till exempel hur hon länge varit mycket 
kritisk till att människor valde att dricka alkohol överhuvud-
taget och att det var först i början av tjugoårsåldern som hon 



61hade börjat få mer förståelse för att något enstaka glas vin eller 
cider kunde vara trevligt (Mimmi 2014-04-11). Jens pratade 
om hur idiotiskt det var att hålla på och dricka sig full, medan 
Anton i sin tur berättade livligt om hur flera av hans vänner 
gjort dumma eller till och med farliga saker när de varit fulla 
(Jens 2014-03-10, Anton 2011-10-14).

 I motsats till detta framställdes det alkoholfria umgänget 
inom Equmenia som mycket mer attraktivt, och ungdomarna 
framhöll att de minsann kunde ha roligt även utan alkohol. 
De kontrasterade alltså aktivt sig själva mot den mer alkohol-
liberala majoriteten av ungdomar, och framställde de andras 
livsstilsval som moraliskt tveksamma och närmast dumma.147 
Att på detta sätt betona respektabiliteten och skötsamheten, 
och dessutom ladda den med positiv mening, kan ses som en 
strategi som bygger på att inte acceptera andras definitions-
makt, utan hävda sin rätt att tolka och förstå verkligheten på 
ett annat sätt än det som var allmänt dominerande i skolmil-
jön. 

Att välja vad man berättar

En annan strategi för att hantera risken för att engagemanget 
i Equmenia skulle påverka ens sociala identitet och position, 
var att försöka ändra andras inställning till kategorin ”unga 
kristna”, vilket kunde göras både i ord och i handling. Amanda 
försökte till exempel inte enbart övertyga sina nya klasskom-
pisar på gymnasiet om att hennes vänner i kyrkan faktiskt var 
väldigt roliga, utan bjöd också in vännerna från skolan till vissa 
av arrangemangen i kyrkan. Hon tyckte dock att det var lättast 
att göra detta vid de ”minst kristna” tillfällena. Det vill säga, att 
bjuda in klasskamraterna till fester som ordnades av vännerna 
i kyrkan gick bra, men om hon bjöd in dem på till exempel 
tonårskvällar, där det ingick andakt, oroade hon sig för att de 



62 andra skulle tycka att det var konstigt (Amanda 2011-09-14). 
Hennes agerande kan med andra ord ses som ett sätt att för-
söka ändra vännernas uppfattning om hur kristna ungdomar 
tänker och beter sig, och därmed konnotationerna hos den 
kollektiva identiteten ”unga kristna”.148 

Men i och med att Amanda inte definierade sig själv som kris-
ten, vilket vännerna i skolan visste om, handlade det i hennes 
fall snarast om att umgänget med en viss kategori människor 
”smittade av sig” på hennes egen sociala identitet. Det innebar 
att hon hade en delvis annan position än exempelvis Moa eller 
Elise, som båda såg sig som kristna. Hon riskerade inte på sam-
ma sätt att behöva stå till svars för religionen eller kyrkan, utan 
det var just den mer eller mindre uttalade bilden av unga krist-
na som ”präktiga”, som hon försökte motverka genom att både 
tala om hur roligt de hade, och bjuda in andra till de roligaste 
sammankomsterna.149 Samtidigt indikerar hennes oro för att 
vännerna skulle tycka att de religiösa inslagen var ”konstiga”, 
att hon uppfattade livsstilen som mindre avvikande än det re-
ligiösa engagemanget i sig. Hennes inställning skilde sig således 
från Idas, som ju upplevde att livsstilsvalen, det vill säga valet 
att inte dricka alkohol och festa, utan istället läsa böcker och ta 
skolan på allvar, var mer avvikande, eller provocerande, än det 
faktum att hon var kristen.

Ett annat exempel på hur vissa av ungdomarna försökte 
omdefiniera den kollektiva identiteten ”unga kristna” eller ”fri-
kyrkoungdom”, stod Lena för. Hon var sexton år gammal vid 
tidpunkten för intervjun, och gick första året på gymnasiet. 
Lena hade varit aktiv i Equmenia sedan hon var liten, eftersom 
hennes föräldrar var med i kyrkan. När hon var tio började hon 
i scouterna, och sedan dess hade hon varit mycket engagerad 
där. Några månader innan vi gjorde intervjun, hade hon valt att 
gå med i ytterligare en scoutkår, som hörde till Svenska Scout-
förbundet och alltså inte var kyrkligt anknuten. Hon berättade 
i intervjun att hon upplevde ganska stora skillnader mellan de 



63två grupperna, framför allt när det gällde intimitetsnivån. I den 
nya scoutgruppen umgicks de på ett mycket mer fysiskt sätt än 
hon var van vid och det var vanligare med korta parrelationer. 
Det förekom också att de drack alkohol – inte på scoutträffar-
na, men när de ordnade fester. Lena trivdes väldigt bra också i 
den nya gruppen, även om sättet de umgicks med varandra på 
hade varit lite ovant och främmande i början. Att hon var med 
i två olika scoutgrupper var också något hon aktivt använde 
sig av, när det gällde hur hon presenterade sig själv och sina 
fritidsaktiviteter för vänner och klasskamrater i skolan:

Maria: Vet dom i skolan om att du är med i kyrkan? Är det 

sånt som du pratar om där eller pratar du inte om det?

Lena: Alltså några är … en tjej i klassen läste jag konfirma-

tion tillsammans med. /…/ Klasskamraterna har konstaterat 

att vi har likadana Taizékors. Liksom, att jag ändå bär kors 

och så här. Men det är inte något … vi pratar inte så mycket 

om religion så.

Maria: Nä.

Lena: Det är mer så där allmänt tjejsnack. (skrattar)

Maria: Men till exempel vad man gör på fritiden och sånt 

där, pratar du med ..?

Lena: Mm. Jamen, då säger jag det är scout och … Det jag 

har berättat om scoutingen tror jag … mest har jag pratat 

om dom i SSF (Svenska Scoutförbundet). Och då händer 

det lite mer grejer än vad som händer i SMU (Svenska 

Missionskyrkans Ungdom).150 Dom har inte riktigt fått den 

här bilden av såhär: ”prydliga kristna” så där. Det är väldigt 

mycket utanför ramarna och lite … det går lite vilt till (Lena 

2011-10-03).

Det är värt att notera att Lena inte föreföll betrakta identite-
ten som scout som särskilt problematisk. Hon berättade gärna 
om vad som pågick i scoutgrupperna för sina vänner i sko-



64 lan, och valde också att gå till skolan i scoutskjorta en dag när 
scoutförbunden hade kampanjen ”100% Scouting” där målet 
var att så många som möjligt skulle gå till skolan eller arbetet 
klädda som scouter. Hon signalerade därigenom mycket tyd-
ligt att hon tillhörde kategorin, och den kollektiva identiteten, 
scouter, och fick som ett resultat av detta en mängd frågor från 
vänner i skolan som ville veta mer.151 

Kategorin ”unga kristna” framstod hon som mer avvaktande 
till, och liksom de andra intervjupersonerna associerade hon 
den med att vara ordentlig och skötsam; ”prydliga kristna” som 
hon formulerade det i citatet ovan. Genom att välja noga hur 
hon berättade om vad de gjorde i de två scoutgrupperna, kun-
de hon presentera sina fritidsaktiviteter på ett sätt som stämde 
bättre överens med föreställningen om att ungdomstiden ska 
präglas av hedonism, livsglädje och experimenterande.152 Det 
var inte minst möjligheten till romantiska eller sexuella rela-
tioner, till exempel på olika läger, som hon lyfte fram i sina 
berättelser: 

Lena: Ja alltså klasskamraterna är väldigt så där. Dom ställer 

frågorna och beroende på vilken typ av frågor det är så 

berättar jag ur olika … ur de olika delarna. Så liksom bara: 

Ja i SSF jamen där händer det här med liksom … I SMU är 

det liksom, då har man lägerspan och lägerragg. Och dom 

bara: ”Jaha, lägerspan, vadå?” Jamen alltså, du vet det här … 

sitter på lägerbålet och så killarna153 tre rader framför: ”Han 

är ju så söt”, liksom. Ja, man bara kollar. Liksom ögongodis 

så. Så kommer lägerragg. ”A, men alltså, ett ragg då?” Man 

bara: ”Ja, precis, då är det ett ragg.” Om man kommer till 

SSF, där finns ju också dom här två. Så finns det …vad var 

det jag sade … ja: ”Och så finns det även lägersex”. Och dom 

bara: ”What?!” ”Jaa, alltså det är samma princip, bara att …” 

(skrattar)

Maria: (Skrattar) Ett steg till?



65Lena: Ett steg längre. Alltså dom tycker det är helt hys-

teriskt. ”Alltså, man kanske ska bli scout.” Och jag: ”Jaa, det 

tycker jag!” (Lena 2011-10-03).

Lenas sätt att dela med sig av sina upplevelser till klasskam-
raterna vill jag beteckna som strategiskt berättande, såtillvi-
da att hon genom att välja vad och hur hon berättade, och 
dessutom knyta ihop verksamheten i de två scoutgrupperna 
med varandra, försökte ge en viss bild av sitt umgänge utanför 
skolkontexten. Samtidigt bidrog hennes val av berättelser till 
att nyansera bilden av ”unga kristna” som ”prydliga”, som hon 
uttryckte det. I och med att hon var öppen med sitt engage-
mang i Equmenia, skulle en sådan nyansering eller omdefinie-
ring av vilken ”typ av personer” unga kristna är, i förlängningen 
också kunna få inverkan på hennes egen sociala identitet.154 

Den strategi Amanda och Lena båda valde, var alltså varken 
att förtiga sitt engagemang i kyrkan eller att tydligt positio-
nera sig mot andra möjliga ungdomsidentiteter, som de fes-
tande ungdomar Moa och Ida kontrasterade sig mot. För att 
hantera det potentiella hot mot den sociala identiteten som 
identifieringen med kategorin ”unga kristna” kunde medföra, 
framhöll de istället på olika sätt likheterna med svensk majo-
ritetsungdom. Det var, i deras version av den narrativa identi-
tetskonstruktionen, inte så stor skillnad mellan de kristna och 
de icke-kristna ungdomarna. Alla var ute efter att ha roligt, alla 
var intresserade av det motsatta könet, och alla kunde ordna 
fester, om än utan alkohol.

Både Lena och Amanda föreföll ganska nöjda med hur de 
lyckades med detta. Samtidigt uttryckte de viss oro för hur 
de olika grupperingarna de tillhörde egentligen uppfattade 
varand ra – Lena uttryckte farhågor om att vännerna i kyrkan 
skulle tycka att hennes SSF-kompisar var alltför vilda och 
Amanda var som sagt orolig för att skolkompisarna skulle 
tycka att de religiösa inslagen var konstiga. Det krävdes med 



66 andra ord en hel del arbete för att hantera den potentiella kol-
lisionsrisken mellan dessa olika världar och ideal. Att Lena och 
Amanda lyckades relativt bra, vill jag också se som knutet till 
deras position i skolan och inte minst att det de lyfte fram un-
der intervjuerna var en period i livet när de kom att ingå i nya 
sociala sammanhang och vänkretsar, i och med att de började 
gymnasiet. Personer som redan befann sig långt ner i en existe-
rande hierarki, skulle knappast plötsligt få en helt ny position 
bara för att de berättade om Equmenia eller scouterna på ett 
nytt sätt.

”Du är säker på att det inte är en sekt?” – föräldrareaktioner

Inte bara vännerna i skolan, utan också föräldrar och familjer 
hade åsikter om intervjupersonernas engagemang i Equmenia, 
åsikter som även de i hög grad var knutna till föreställningar 
om ”unga kristna” eller ”frikyrkoungdom”. Här gick givetvis en 
viktig skiljelinje mellan dem som hade föräldrar som själva var 
aktiva i kyrkan, och dem som kom från familjer som inte alls 
var engagerade. För de ungdomar vars föräldrar var aktiva, eller 
till och med arbetade inom kyrkan, var det som regel självklart 
och förväntat att barnen skulle delta i Equmenias aktiviteter. 
Men några av de ungdomar som kom från icke kyrkligt aktiva 
familjer hade mött en hel del skepsis när det gällde deras val 
att bli aktiva i kyrkan. Jenny, till exempel, som alltså kom från 
en familj där ingen var kyrkligt aktiv, beskrev i intervjun hur 
hennes föräldrar inledningsvis inte var helt igenom entusiastis-
ka till hennes engagemang:

Maria: Vad tyckte dina föräldrar om när du började bli aktiv 

i kyrkan?

Jenny: (skrattar) Mamma var lite så här: ”Ja och du är 



67säker på att det inte är en sekt?” (skrattande) Jag bara: ”Nä, 

mamma det är inte en sekt, det är en vanlig kyrka”. Ja OK … 

”Är du helt säker?”. Pappa var lite likadan: ”Dom tvingar dig 

inte till att göra några konstiga saker?” Och jag bara: ”Nej, 

det gör dom inte” (skrattar). Så dom var lite misstänksam-

ma i början så här. Men så märkte dom ju att det var inget 

farligt. Dom har ju varit där några gånger också och hälsat 

på och lite så där. 

Maria: Sett hur det är liksom?

Jenny: Ja precis. Att det inte är liksom en kult, sektliknan-

de (Jenny 2011-02-10).

Den situation Jenny beskriver – att föräldrarna var skeptiska 
till hennes val att bli aktiv i en kristen ungdomsorganisation – 
kan på ett sätt ses som karaktäristisk för ett land som Sverige, 
där endast en liten del av befolkningen har erfarenhet av att 
vara religiöst aktiv i en församling eller religiös organisation.155 
Det vill säga, att många föräldrar saknar egen erfarenhet av 
religiösa organisationer skulle kunna vara en bidragande orsak 
till att religiöst engagemang bland barn och ungdomar inte 
självklart ses som något positivt. 

En närmare analys av citatet från Jenny visar emellertid 
att det inte i första hand var det faktum att Equmenia var en 
kristen organisation som föräldrarna ställde sig frågande till, 
utan att deras oro i hög grad gällde vilken typ av kyrka det var. 
Missionskyrkan, som det fortfarande var vid tidpunkten för 
intervjun, var för föräldrarna inte självklart en ”vanlig kyrka”, 
som Jenny formulerade det, utan skulle, hypotetiskt, lika gärna 
kunna vara en sekt. Jag frågade aldrig Jenny vad hon menade 
med uttrycket ”vanlig kyrka”, men med tanke på Svenska kyr-
kans dominans i Sverige, skulle jag förmoda att det var den 
hennes jämförelse gällde. Att föräldrarnas oro enligt Jenny 
minskade när de väl besökt kyrkan ett par gånger, och sett hur 
verksamheten fungerade, tyder också på att det inte var religi-



68 onen i sig som var ett problem i deras ögon, utan snarast vilken 
typ, eller, för den delen, grad av religiositet det handlade om.

Artonårige Anton hade mött liknande reaktioner från sina 
föräldrar, om än mindre uttalat. Han blev aktiv i Equmenia när 
han var i början av tonåren, genom att han följde med en kom-
pis dit och började i scouterna där. Jämfört med Jennys familj 
hade Antons föräldrar och syskon större erfarenhet av kyrklig 
verksamhet. Båda föräldrarna var med i Svenska kyrkan, om 
än inte aktivt, och hans storasyster hade varit med i Svenska 
Kyrkans Unga några år efter att hon konfirmerats. Trots det var 
de inte begeistrade när Anton blev aktiv i Equmenia:

Maria: Vad tyckte dom hemma då, när du började gå i Mis-

sionskyrkan?

Anton: Dom var väl lite kritiska till en början kanske. Lite 

så. Men sen vande dom sig. Tycker väl att jag kan göra som 

jag vill. Så länge det är nånting bra. Så länge det inte är nån-

ting som är dåligt för mig så tycker dom väl att det är bra.

Maria: Vad var det dom var kritiska till?

Anton: Kritiska är väl ett hårt ord. Men dom var väl lite 

tveksamma till det här med kyrkan kanske. Det är dom 

fortfarande. Mamma tycker till exempel inte att jag får gå 

till Pingstkyrkan (skrattar till). Lite så. Men … Men det var 

ju inte så att dom försökte stoppa mig eller så. Det var det ju 

inte. ”Vill du gå så får du gå. Du väljer själv”.

Maria: Mm. Men hon tycker inte att du ska gå till Pingst-

kyrkan? För att?

Anton: Det vet jag inte, faktiskt. Det är väl nån fördom 

kanske. /…/ Jag vill inte heller gå till Pingstkyrkan. Jag har 

väl också lite fördomar kanske (skrattar till). Det är väl deras 

sätt att framställa saker på tror jag (Anton 2011-10-14).

Liksom i det tidigare exemplet från Jenny framstår det i An-
tons beskrivning av föräldrarnas reaktion som att det inte var 
den religiösa kopplingen i sig som uppfattades som potenti-



69ellt bekymmersam, utan i minst lika hög grad vilken typ av 
religiös organisation det rörde sig om. Att just Pingstkyrkan 
fick symbolisera en potentiellt problematisk organisation, som 
representerade en viss sorts religiositet, var något som återkom 
i flera av intervjuerna. Det kunde gälla exempelvis värdering-
ar, trosfrågor och de religiösa praktiker som associerades med 
samfundet, vilket jag kommer att återkomma till i senare ka-
pitel. I mitt och Antons fortsatta samtal poängterade han än 
en gång att hans mamma inte längre hade något problem med 
just Missionskyrkan och att Anton var aktiv där. Även hans 
föräldrar hade följt med till kyrkan ett antal gånger, till ex-
empel när han framträtt med ungdomsgruppen, och när han 
konfirmerade sig och så vidare, vilket bidragit till att de blivit 
mer positivt inställda. 156 

Ett utmärkt umgänge

Exemplen från Anton och Jenny illustrerar således hur inte 
heller föräldrarna självklart associerade det frikyrkliga enga-
gemanget med något positivt, om de inte själva var aktiva där. 
Men det fanns också exempel på motsatsen. Jens berättade 
till exempel att hans föräldrar hade varit aktiva i Svenska Mis-
sionskyrkans Ungdom när de var unga, och trots att de inte 
längre var engagerade i kyrkan hade deras positiva erfarenhet-
er från uppväxten bidragit till att de senare såg till att bar-
nen började delta i ungdomsorganisationens aktiviteter (Jens 
2014-03-10). Här var det med andra ord inte den stereotypa 
bilden av ”frikyrkan” föräldrarna utgick ifrån och förhöll sig 
till, utan deras föreställningar baserades i första hand på egna 
upplevelser.

Även bland de föräldrar som inte alls varit aktiva i en fri-
kyrklig kontext, fanns det i vissa fall en uttalat positiv inställ-
ning till att deras barn deltog i verksamheten där. Amanda till 
exempel, som precis som Jenny och Anton var den enda i sin 



70 familj som var aktiv i kyrkan, hade inte mött samma skeptiska 
inställning till sitt val att delta i ungdomsverksamheten, utan 
snarast tvärtom:

Amanda: Mina föräldrar är ju inte kristna, eller mamma går i 

kyrkan på jul. Högst. Pappa är inte religiös alls. Dom räknar 

sig som kristna men inte religiösa liksom … Dom tyckte det 

var jätteskönt tror jag. För att jag umgicks med kristna och 

snälla barn liksom (skrattar). Jag tror verkligen det att dom 

tyckte det var jättebra för då var jag liksom inte ute och 

drack på högstadiet. Och jag hängde inte runt med dåliga 

människor. Så det var alltid så här: ”Ni kan vara här, det är 

lugnt.” /…/ Dom tyckte det var jättebra att jag var där. Dom 

hade aldrig nånting emot det. För dom hade inget annat än 

bra att säga om den kyrkan (Amanda 2011-09-14).

Föreställningen om kristna ungdomar som välartade och snälla 
– som kunde uppfattas som problematisk till exempel bland 
vännerna i skolan – blev alltså i Amandas föräldrars ögon till 
något positivt, eftersom det, som Amanda beskrev det, uppfat-
tades som en slags garanti för att hon inte skulle råka i dålig-
heter eller hamna i ”fel” umgängeskretsar. Att den här bilden 
var något förenklad, blev tydligt i vårt fortsatta samtal. Vis-
serligen bidrog engagemanget i kyrkan till att Amanda under 
högstadietiden framför allt umgicks med sina vänner genom 
filmkvällar, övernattning i kyrkan och på aktiviteter anordna-
de av ungdomsorganisationen. Men hon berättade också hur 
ungdomsgruppen ett par år senare, i början av gymnasiet, kom 
att delas i en grupp som fortsatte att ta det lugnt med alkohol 
och även sexuella relationer, och en grupp som på olika sätt 
revolterade mot sitt tidigare ”skötsamma” liv, genom festande, 
testande av droger och sexuell frigjordhet. Amanda placerade 
sig själv någonstans mittemellan dessa två grupper, men hen-
nes berättelser exemplifierar att anknytningen till kyrkan inte i 



71sig var en garanti för skötsamhet, även om alltså både föräldrar 
och vännerna i skolan kunde ha den föreställningen.

Föräldrar som själva var aktiva i Equmeniakyrkan hade, som 
sagt, i de allra flesta fall en positiv bild av barn- och ungdoms-
verksamheten och engagemanget i kyrkan fungerade i stor 
utsträckning som en familjegemensam aktivitet.157 Om bar-
nen under tonårstiden blev mindre engagerade och inte lika 
självklart ville delta, kunde det följaktligen upplevas som ett 
problem. Mimmi, som var tjugoett när vi träffades för en in-
tervju, hörde till dem som gått i söndagsskola, sjungit i kyr-
kans barnkör och varit med i scouterna sedan hon var liten. 
Hennes mamma arbetade i den lokala Equmeniaförsamlingen, 
och även hennes pappa var aktiv i kyrkan. Hon hade dessutom 
under vissa perioder föräldrarna som ledare, till exempel när 
hon var scout. Under en period blev det viktigt för henne att 
klargöra för sig själv varför hon deltog i aktiviteterna:

Maria: Du sade att du tog en liten paus när du gick på hög-

stadiet? Att du inte var lika aktiv?

Mimmi: Ja, eller framför allt i början av gymnasiet. Nån-

stans där. Ja, men jag tyckte väl att det var jobbigt ett tag för 

att alla … På nåt sätt … jag ville inte gå i kyrkan för att alla 

förväntade sig det. Jag visste inte själv vad jag trodde och vad 

jag ville med det. Ja. Så jag ifrågasatte väldigt mycket. Sam-

tidigt som jag aldrig nästan slutat gå. För det var fortfarande 

en trygghet på nåt sätt att vara där. Samtidigt som det var 

nån press. Ja, jag var väldigt konfunderad på nåt sätt, ett tag. 

/…/ Jag ifrågasatte mycket och sånt, ja. Samtidigt som jag 

var med. Och kände mig dubbel i det på nåt sätt. Det var så 

här: Är jag med för att jag vill vara med? Eller är jag med för 

att jag måste vara med (Mimmi 2014-04-11)?

Mimmi berättade under intervjun att hon under tonårstiden 
hade tagit upp frågan till diskussion med sin mamma, som då 



72 alltid sagt att hon fick välja själv och att hon inte var tvungen 
att delta. Men trots det kände hon en outtalad förväntan på 
att hon borde gå i kyrkan och ta del i ungdomsverksamheten 
– från föräldrarna och också från församlingsmedlemmarna, i 
och med att hennes mamma var anställd i församlingen. Hon 
förklarade under intervjun att hon tyckte att situationen näs-
tan bara blev svårare av att föräldrarna samtidigt sade att hon 
skulle välja själv. Den situation Mimmi redogjorde för var så-
ledes på många sätt en motsats till det Jenny och Anton berät-
tade om. Där de beskrev en initial negativ verbal reaktion från 
föräldrarna, som dock senare motverkades av upplevelsen av 
att föräldrarna ärligt tyckte att de fick välja själva vad de ville 
göra – om än inom rimliga gränser, det vill säga att det inte var 
en sekt, eller på något vis skadligt för dem – beskrev Mimmi 
verbala försäkringar om att hon fick välja själv, men samtidigt 
outtalade förväntningar att Equmenia och kyrkan inte var nå-
got hon borde välja bort. 

Emily Layton, David Dollahite och Sam Hardy, som har 
studerat faktorer för religiöst engagemang hos tonåringar i 
USA, lyfter bland annat fram hur föräldrarnas attityd kan spela 
en viktig roll för individers religiösa engagemang. Detta är en 
följd dels av att föräldrarna uppfattas som auktoriteter i frågor 
som rör religion – till exempel genom att på olika sätt förmed-
la uppfattningen att barnen bör gå i kyrkan, dels av att bar-
nen på grund av sina känslomässiga band till, eller pliktkänsla 
gentemot föräldrarna inte vill göra dem besvikna, och därför 
försöker leva upp till deras förväntningar när det gäller religi-
öst engagemang.158 Den svenska kontexten är givetvis annor-
lunda, men jag vill argumentera för att föräldrarna även i min 
studie fungerade som auktoriteter när det gällde frågor som 
rör religion, antingen det handlade om att besöka kyrkan och 
ge sitt tillstånd till att barnen fick delta i aktiviteterna där, som 
Jenny och Anton hade upplevt, eller om att de mer eller mind-
re uttalat signalerade att barnens deltagande i ungdomsverk-



73samheten var önskvärt. Ett sätt att förstå detta är att eftersom 
intervjupersonerna befann sig i positionen barn i förhållande 
till föräldrarna, ingick de också i de maktrelationer som exis-
terar mellan dessa sociokulturellt grundade kategorier.159 En 
central faktor i dessa maktrelationer var givetvis ålder även 
om religionsfriheten i Sverige omfattar även barn. Men andra 
aspekter och förväntningar som ligger i identifikationen med 
kategorierna barn och vuxna spelade också roll, som det Lay-
ton et al. beskriver som de känslomässiga banden och känslan 
av plikt gentemot föräldrarna.160 

Det vill säga: Om några föräldrar uttryckligen hade för-
bjudit sina barn att vara med i Equmenia, hade det givetvis 
krävts aktivt motstånd och förmodligen konflikter för att bryta 
detta. Exemplet från Mimmi tydliggör emellertid att det inte 
behövde handla om uttryckliga påbud eller ens uttalade för-
väntningar. Trots föräldrarnas försäkringar om att hon kunde 
välja fritt om hon ville vara med eller inte, uppfattade hon att 
det var någonting hon borde. I hennes fall handlade det således 
mer om att hon inte ville göra föräldrarna besvikna, än om att 
bryta mot regler.161 Därmed spelade det också mindre roll vad 
som uttalades explicit; de förväntningar Mimmi upplevde sig 
känna blev så att säga en starkare faktor i de pågående makt-
processerna, än det föräldrarna faktiskt sade.

För Jenny och Anton var det å andra sidan just den religiösa 
anknytningen som var problematisk i föräldrarnas ögon. Även 
detta går att förstå i relation till individernas positioner som 
föräldrar och barn, såtillvida att deras inställning kan ses som 
knuten till idén om att ett gott föräldraskap omfattar att hela 
tiden sträva efter barnets bästa och skydda det från potentiella 
faror. Behovet av att försäkra sig om att Equmenia inte på nå-
got sätt var farligt för barnen, som tog sig uttryck bland annat 
i att Jennys och Antons föräldrar besökte kyrkan för att bilda 
sig en uppfattning om vilken typ av samfund det rörde sig om, 
kan således ses som en effekt av en viss inställning till religion, 
kombinerat med det ansvar föräldraskapet förväntas medföra. 



74 I alla de ovanstående exemplen går det följaktligen att se 
hur föräldrarna genom barnens engagemang i Equmenia tving-
ades förhålla sig aktivt till olika föreställningar om religion och 
vad ett religiöst engagemang kan innebära. För vissa handlade 
det om att frikyrkomiljön, och det religiösa sammanhanget, 
uppfattades som något positivt som föräldrarna ville ge barnen 
möjlighet att ingå i. För andra handlade det om att försäkra sig 
om att det var rätt sorts miljö, som inte kunde vara skadlig för 
barnen. Strävan efter att uppnå det bästa för barnet är således 
närvarande i bägge fallen, men tar sig olika uttryck. Samtidigt 
illustrerar exemplet från Amanda att det inte alltid är uppen-
bart ur ett vuxenperspektiv hur en viss miljö ter sig för ung-
domarna som ingår i den, och därmed inte heller vad som är 
det bästa för barnet. Hade de haft samma insyn som hon i 
hur de frikyrkligt aktiva ungdomar hon umgicks med faktiskt 
förhöll sig till alkohol och droger, kanske de hade varit mindre 
uppmuntrande till hennes engagemang där.

Även om det var långt ifrån självklart att miljön inom de 
olika lokala ungdomsgrupperna var idyllisk och fri från alla 
potentiella problem och faror som associeras med tonårstiden, 
var det en tydlig tendens i intervjumaterialet att miljön och 
atmosfären i ungdomsorganisationen beskrevs som öppen, 
varm och välkomnande, ofta i kontrast mot skolkontexten 
som framställdes som mer problematisk och som begränsan-
de för individernas frihet att vara och bete sig som de själva 
ville. I det följande kapitlet ska jag diskutera hur sådana, men 
även andra, aspekter kunde ha betydelse i intervjupersonernas 
beskrivningar av varför de valt att bli aktiva i Equmenia, och 
varför de fortsatte sitt engagemang där.



3. ATT BLI OCH FÖRBLI ENGAGERAD

En av utgångspunkterna för denna bok är alltså att aktivt del-
tagande i en religiös organisation kan ses som en typ av sam-
hällsdeltagande i likhet med aktivitet i andra typer av fören-
ingar och ideella organisationer.162 Som jag har nämnt tidigare 
argumenterar vissa forskare dessutom för att engagemang i just 
religiösa organisationer särskilt stimulerar samhällsdeltagande, 
både för att det ger möjlighet för människor att skaffa sig de-
mokratisk kompetens, och för att de värderingar och ideal som 
ofta dominerar inom religiösa organisationer i hög grad upp-
muntrar delaktighet och deltagande.163 Men samtidigt, som vi 
såg i det föregående kapitlet, uppfattas unga människors reli-
giösa engagemang inte självklart som något okontroversiellt i 
en svensk kontext. Genom att vara aktiv i en religiös organi-
sation som Equmenia, riskerar individerna att kategoriseras på 
ett visst sätt, och därigenom associeras med vissa beteenden, 
värderingar och ståndpunkter, som genom att de skiljer sig från 
det majoriteten antas stå för, får negativa konnotationer. 

Samtidigt vill jag poängtera att det inte uteslutande är ett 
religiöst engagemang som kan uppfattas som problematiskt i 
en vardagskontext för ungdomar i Sverige. I den forskning jag 
tidigare gjort om unga i den globala rättviserörelsen berättade 
flera ungdomar om liknande erfarenheter. De beskrev på olika 
sätt hur de upplevt att deras starka intresse för samhällsfrågor 
och aktivitet i politiska ungdomsförbund och organisationer 
som Attac164, inte passade in i skolkontexten utan gjorde att 
de uppfattades som lite udda.165 Liksom intervjupersoner-
na i den här studien menade att engagemanget i en religiös 
ungdomsorganisation kunde vara problematiskt, kan således 



76 även andra typer av engagemang uppfattas som avvikande inte 
minst i skolvardagen, bland annat för att den typen av ageran-
de inte fullt ut överensstämmer med de föreställningar som 
finns om vad ungdomar i Sverige166 ska intressera sig för. Ett 
brinnande engagemang för världens orättvisor kan mycket väl 
komma i konflikt med bilden av ungdomstiden som en tid av 
sorglöst experimenterande, på ett liknande sätt som ett religi-
öst engagemang.

Varför väljer då ändå ett antal ungdomar att engagera sig i 
ideella organisationer, aktivistgrupper eller, som i det här fal-
let, en religiös organisation? Empiriska studier av ideellt arbete 
lyfter fram att det ofta finns olika motiv som samspelar med 
varandra och tillsammans bidrar till människors val att bli ak-
tiva. Det kan vara personliga motiv och egna ambitioner, det 
vill säga att individen vill uppnå något för egen del med sitt 
deltagande, som att utveckla sin egen kompetens. Men också 
altruistiska eller policy-relaterade motiv, som ett starkt socialt 
ansvarskännande, en vilja att hjälpa andra eller en önskan att 
förändra något man menar är fel.167 Inte minst för ung domar 
kan dessutom möjligheten till social gemenskap och nya vän-
skapsrelationer vara viktiga motiv för att de väljer att bli ak-
tiva.168 

Ytterligare en aspekt av människors motiv för att engagera 
sig, är att mer eller mindre definierade och explicita känslor 
eller emotioner ofta fungerar som en drivkraft.169 Det kan 
handla om att individen till exempel känner indignation eller 
ilska över orättvisor eller mot samhällets struktur eller moral-
ordningar, och att detta blir en sporre för att engagera sig och 
försöka förändra saker och ting.170 Men det kan också handla 
om att kollektivt försöka skapa nya känslomässiga upplevelser 
och ståndpunkter, som när HBTQ-rörelsen vill omvandla den 
skam som historiskt knutits till icke-heterosexuell sexualitet, 
till stolthet.171 



77Känslornas betydelse för samhällsdeltagande och engage-
mang kan emellertid också handla om att det skapas en viss 
atmosfär vid ett möte eller sammankomst, som bidrar till del-
tagarnas vilja att vara aktiva. I olika studier har detta disku-
terats utifrån sociologen Émile Durkheims begrepp kollektiv 
upprymdhet som fokuserar på hur stora och intensiva samman-
komster tenderar att skapa emotionella band som solidaritet, 
entusiasm och glädje. Det sker bland annat genom upplevel-
sen av att man som individ är en av många i en stor grupp med 
människor som har samma mål och värderingar.172 Den här 
typen av stora, livliga och intensiva sammankomster spelar en 
viktig roll inom frikyrkliga ungdomsorganisationer, till exem-
pel under gudstjänster och möten på ungdomsläger då flera 
hundra ungdomar samlas, vilket jag återkommer till nedan.

Men även betydligt mindre spektakulära emotionella aspek-
ter kan ha betydelse för att det uppstår en social gemenskap 
som bidrar till att det framstår som attraktivt för individen att 
vara aktiv i en viss organisation. Vardagliga aktiviteter och ru-
tiner inom en grupp eller organisation kan skapa emotionella 
band som i sin tur kan bidra till en upplevelse av samhörighet 
och gemenskap. Detta har diskuterats av sociologerna Kerstin 
Jacobsson och Jonas Lindblom, som i sin studie av djurrätts-
organisationer och aktivism bland annat använder begreppet 
ritualisering för att diskutera vilken inverkan vardagliga ritu-
aler, som att samlas över en kopp kaffe efter varje möte, kan 
ha för att upprätthålla människors engagemang och intresse.173 

Med utgångspunkt i hur just social gemenskap och möjlig-
heten att etablera vänskapsrelationer kan spela en viktig roll 
för ungdomars val att engagera sig, kommer jag i detta kapitel 
se närmare på vilken betydelse den här typen av emotionella 
aspekter kunde ha för intervjupersonernas engagemang i Equ-
menia. Både när det gällde hur de beskrev de positiva effekter 
det kunde ha, och hur de beskrev vissa stämningar, ritualer och 
känslomässiga förväntningar som mer problematiska.



78 Varför just Equmenia?

Som framgick av det förra kapitlet, gick det en viktig skilje-
linje mellan de intervjupersoner vars föräldrar var aktiva i 
Equmenia kyrkan och de vars föräldrar inte var det, när det 
gällde hur och när de kommit att bli aktiva i Equmenia. De 
ung domar som hade församlingsaktiva föräldrar hade som 
regel gått i söndagsskola eller sjungit i barnkören som små, 
och sedan fortsatt med scouter och andra aktiviteter för äldre 
barn och ungdomar. Exemplet med Mimmi illustrerade emel-
lertid att det inte var självklart för dem att de skulle förbli 
aktiva, även om familjen tillhörde församlingen. Att deras del-
tagande var ett självständigt beslut, och inte bara en följd av 
förväntningar från föräldrar och församling, var en inställning 
som återkom i intervjuerna.174 För de ungdomar i studien som 
kom från familjer som inte var aktiva i Equmeniakyrkan, var 
processen med nödvändighet annorlunda. Här fanns det inte 
samma förväntningar från vuxenvärlden, utan tvärtom kunde 
föräldrarna, som vi såg, i vissa fall vara påtagligt skeptiska till 
deras val, åtminstone till en början. Vad var det då som ur-
sprungligen hade lockat dessa ungdomar till Equmenia? 

Till att börja med framgår det av intervjumaterialet att just 
vänskapsrelationer var en viktig anledning till att ungdomarna 
kom att intressera sig för Equmenia och den verksamhet som 
bedrevs där. Lukas, Amanda och Anton berättade till exem-
pel alla om att de haft vänner som redan var aktiva i Equme-
nia och hur de helt enkelt följt med dessa till någon av ung-
domsorganisationens aktiviteter (Lukas 2012-04-18, Amanda 
2011-09-14). Anton beskrev det så här:

Maria: Hur kom det sig att du började i kyrkan? Minns du 

det?

Anton: Det var … det var en kompis. Alltså, jag bytte 

skola i sexan. Eller i femman till sexan, på sommaren. Då 

var det en kille där som var … han gick på scouterna. Så 



79jag hängde med honom på scouterna. Så började han gå i 

kyrkan. Då hängde jag med honom till kyrkan. Så det var 

mest därför. /…/

Maria: Är ni fortfarande kompisar?

Anton: Nää, nä. Inte längre. Det är vi inte.

Maria: Fortsatte han i kyrkan också eller var det bara du 

som blev kvar? 

Anton: Nä, han slutade. Han fortsatte ett tag men sen bör-

jade han med karate. Då tog det så mycket tid så han slutade 

(Anton 2011-10-14).

Under intervjun förklarade Anton att han redan var scout när 
han bytte skola, men i ett annat scoutförbund. Det var alltså 
just möjligheten att göra något tillsammans med en vän i den 
nya klassen som gjorde att han bytte till Equmenias scouter. 
Sociologen Guro Ødegård menar att processen med att skapa 
nya vän- och fritidsmönster, och dess betydelse för var och 
hur man blir aktiv, är extra viktig för tonårsgenerationen som 
en del i individernas frigörelseprocess från föräldrarna och fa-
miljen.175 Jag vill hävda att denna process kan vara minst lika 
viktigt i de yngre åldrarna, särskilt under mellanstadietiden, 
när många vänskapsrelationer omprövas och förändras. I An-
tons fall spelade det givetvis också in att han under denna tid 
bytte skola, vilket ökar behovet av att etablera nya vänskapsre-
lationer. Men mönstret – att man följde med en vän som redan 
var aktiv i Equmenia – var alltså återkommande i intervjuerna 
med dem som inte vuxit upp i församlingen.

Samtidigt exemplifierar citatet från Anton att det inte var 
givet att den vän som från början introducerade ungdomar-
na till Equmenia stannade kvar. Vid det laget hade intervju-
personerna emellertid hunnit etablera egna vänskapsband 
inom gruppen, och följaktligen valde de att förbli aktiva trots 
att situationen förändrats. En bidragande orsak till detta var 
också att de uppskattade den specifika verksamhet som be-



80 drevs och just ett intresse för någon av de aktiviteter som er-
bjöds var, vid sidan om vänskapsrelationer, ett återkommande 
motiv till att ungdomarna en gång i tiden valt att gå med. Ofta 
handlade det om att någon i deras omgivning, ibland föräld-
rar och ibland andra släktingar eller bekanta, hade påpekat att 
Equmenia erbjöd en viss aktivitet, som scouting, idrottsutöv-
ning eller musikverksamhet, som de trodde skulle passa per-
sonen ifråga och uppmuntrat dem att börja (t.ex. Oscar 2012-
01-03, Rasmus 2012-04-10, Ida 2014-02-21). Att det blev just 
i Equmenia berodde i många fall på att det var praktiskt, på 
grund av avstånd eller andra skäl. För dem som kom från min-
dre orter kunde det helt enkelt vara den enda möjligheten till 
scouting eller musikundervisning som fanns.

En öppen och positiv atmosfär

Både verksamhetens innehåll och vänners inflytande spelade 
alltså in för att de ungdomar vars familjer inte var engagera-
de i Equmeniakyrkan en gång i tiden blivit aktiva i ungdoms-
organisationen, medan den kristna grunden däremot i regel 
inte spelade särskilt stor roll i detta första steg. När de väl bör-
jat, var emellertid också stämningen och gemenskapen i grup-
perna centrala för deras vilja att stanna kvar, och där hade de 
kristna värderingarna som genomsyrade verksamheten större 
betydelse. Intervjupersonerna beskrev i allmänhet stämningen 
i de lokala församlingarna och ungdomsgrupperna som myck-
et god. Flera underströk att det var högt i tak, med stor frihet 
att säga, tänka och tro vad man ville. Ett par stycken påpekade 
att de hade haft fördomar om hur det skulle vara i en frikyrka, 
till exempel att det skulle finnas en rad regler och påbud att 
anpassa sig efter, men att de inte tyckte att det stämde alls med 
hur det var i den kyrka eller församling de själva var knutna till 
(Amanda 2011-09-14, Mimmi 2014-04-11).176 



81Upplevelsen av att ungdomsorganisationen och den lokala för-
samlingen erbjöd en miljö där de kunde vara sig själva, sattes 
ibland i relation till intervjupersonernas erfarenheter av hur 
det var i skolmiljön. Jens, som var sjutton när jag intervjuade 
honom, beskrev det på följande vis:

Jens: Det [kyrkan] är väl lite som en fristad. Det är väldigt 

många tror jag som känner sig väldigt hemma i Dalkyrkan 

när dom har varit där ett tag. För att jag tror att dom … man 

känner ganska direkt när man kommer dit att … Magnus 

kom och hälsade på en gång och han kände också den stäm-

ningen. Att man verkligen är sån som man är /…/ Så jag tror 

att det är många som känner sig väldigt bekväma med att 

komma till Dal, för dom får vara fria. Och kanske inte leva 

efter ett visst sätt. Det är väldigt mycket normer i skolan. 

Men samtidigt tror jag också att det är väldigt många som 

är precis likadana i skolan och kyrkan men som nog har fått 

den styrkan att vara det från kyrkan (Jens 2014-03-10).

I likhet med när Moa och Ida, i det föregående kapitlet, be-
rättade om hur de känt att det i skolkontexten fanns starka 
förväntningar på hur de borde bete sig, beskrev alltså Jens sko-
lan som en miljö där individerna måste ha en särskild styrka 
för att kunna vara som de ville. Equmenia och kyrkan blir en 
fristad och ett ställe där man kan vara fri, medan skolan blir 
något normstyrt och begränsande. Deras erfarenheter blir med 
andra ord en kontrast till de föreställningar som finns, och som 
intervjupersonerna i olika sammanhang hade stött på, om att 
frikyrkor, och även religiösa organisationer mer allmänt, be-
gränsar den individuella handlingsfriheten, genom att lägga 
stor vikt vid värderingar och hur människor bör leva sina liv.177

När Jens i citatet ovan framhöll den goda stämningen, re-
fererade han till den lokala kyrkan, Dalkyrkan. Men eftersom 
han inte var engagerad i församlingsverksamheten som sådan, 



82 betydde detta i hans fall ungdomsverksamheten där, och då i 
synnerhet den grupp ungdomar som han framför allt umgicks 
med, något som framgick också på andra ställen i intervjun. 
Olivia däremot, som även hon poängterade hur positiv stäm-
ning det var i den lokala församling hon var knuten till, lyfte 
fram inte minst de äldre församlingsmedlemmarnas förhåll-
ningssätt som viktigt:

Olivia: Det är en grej som jag tycker är ganska skönt just 

med att spela i en kyrka /…/ till exempel blir jag alltså till-

frågad att vara med och spela med kören och så där. Och det 

är en massa tanter och gubbar liksom … Dom hade nån sån 

här mässa, då var jag med och spelade. Liksom – vad man än 

gör … Även om det låter fel så är dom tacksamma för det 

sen. Och liksom: ”Ååhh! Det är så kul, det är så kul! Du är 

så duktig!”. Man blir bara glad. Sen har jag märkt, ja, alltså, 

dom förlåter en alltid och så där. Och … det tycker jag är 

skönt (Olivia 2012-03-20).

Olivia hade tidigare under intervjun förklarat att hon, som 
inte själv såg sig som kristen, ändå kunde förstå och respektera 
dem som trodde på Gud, bland annat för att hon tänkte sig att 
de genom sin tro fick en grundläggande trygghet av att vara 
förvissade om att det finns någon som älskar och förlåter en 
vad man än gör. Det här budskapet, att tron på Gud innebär 
(villkorslös) kärlek, återspeglades i flera av intervjuerna och 
var även explicit uttryckt i Equmenias värdegrund, så som den 
formulerades exempelvis på webbsidorna. Där preciserades 
fyra ledord som var tänkta att genomsyra verksamheten: Ge-
menskap, Lärjungaskap, Kärlek och Växande. Under rubriken 
Kärlek stod följande:

Jesus har sagt att Gud är kärlek. Många av oss har upplevt 

att det stämmer. Vi vill skapa miljöer där människor får 



83möjlighet att öva sig i att se och ta emot den kärleken, men 

också att ge den vidare.178

Även om Olivia inte beskrev det som att hon själv omfattades 
av den gudomliga, villkorslösa kärlek hon menade att kristna 
fick ta del av – under intervjun talade hon genomgående om 
”dem” och ställde därmed tydligt sig själv utanför den katego-
rin – så hade hon ändå upplevt att församlingsmedlemmar-
na och hennes vänner i Equmenia representerade ett sådant 
förhållningssätt. Hon återkom till exempel flera gånger under 
intervjun till att hon uppfattade sina vänner inom Equmenia 
som mycket mer kärleksfulla och förlåtande än vännerna utan-
för ungdomsorganisationen (Olivia 2012-03-20).

Att ge kärlek

Det mål med Equmenias verksamhet som formulerades bland 
annat i webbsidecitatet ovan – att medlemmarna skulle få 
möjlighet att ta emot Guds kärlek och också förväntades ge 
denna vidare – återspeglades på olika sätt i flera av intervjuer-
na. Jenny lyfte till exempel fram det att ge kärlek och förlåtelse 
som det absolut viktigaste inom kyrkan, och beskrev hur hon 
försökte bidra till detta bland annat genom att låta de andakter 
hon var ansvarig för kretsa runt det temat (Jenny 2011-02-10). 
Även Linus såg det som ett av de viktigaste uppdragen han 
hade som tonårsledare, även om han inte alltid tyckte att det 
var enkelt att genomföra:

Linus: När man själv är ledare också, så kan man ju bara sitta 

där och vara helt frustrerad över: ”Var är dom? Vad håller 

dom på med?” Liksom. ”Har dom varit uppe hela natten?” 

Man blir ju helt … Sen kommer man ju på – vi var ju 

likadana. Och då blir man ju så glad över att ens ledare var 



84 så … var så bra för en. Bra föredömen och … Jaa men, dom 

älskade ju en liksom. Och det är … det är coolt tycker jag. 

Maria: Handlar det om det också? Att älska någon? Är 

kärleken viktig?

Linus: Jamen absolut! Sen så är det klart att man kan inte 

älska alla på det sättet eller så där.

Maria: Nä.

Linus: Men det är ändå det som vi har fått som uppdrag 

på nåt sätt. Att se bortom vad den här personen gör eller vad 

den här personen representerar annars och ändå försöka se 

att … det här är Guds skapelse på nåt sätt. Och vi har fått 

uppdraget att … att älska den personen. Det är den svåraste 

uppgiften kanske. Men ändå försöka liksom. Ja det är väl det 

man kan försöka i alla fall (skrattar till)(Linus 2014-02-07).

Det här budskapet om betydelsen av kärlek och att älska sin 
nästa, var något som medlemmarna i Equmenia mötte på olika 
sätt i verksamheten, såtillvida att temat återkom i andakter, 
sånger, samtal och olika aktiviteter.179 Att det var något som 
så tydligt förmedlades till medlemmarna i ungdomsorganisa-
tionen, kan i sin tur ha bidragit till att det föreföll vara ganska 
naturligt för intervjupersonerna att prata om verksamheten i 
Equmenia i termer av kärlek, som när Linus ovan talade om 
sin upplevelse av att hans ledare hade älskat dem. Visserligen 
hände det att jag under intervjuerna tog upp och betonade 
detta i en följdfråga, som i citatet ovan, men det var vanligen 
ungdomarna själva som introducerade tanken om att spridan-
de av kärlek var en central del av deras engagemang i ung-
domsorganisationen. Som Wetherell påpekar är det långt ifrån 
givet att känslor verbaliseras i vardagliga samtal och inter-
aktion, istället uttrycks de ofta på andra, mer indirekta sätt, 
men överlag tenderade alltså intervjupersonerna att explicit 
referera till och beskriva också känslor och känslomässiga upp-



85levelser.180 Här vill jag emellertid poängtera att hur individerna 
i intervjusituationen talade om känslor inte självklart behöv-
de korrespondera med faktiska känslomässiga upplevelser. Jag 
ser deras beskrivningar och berättelser som färgade av känslo-
regler som påverkade inte enbart hur det var förväntat och 
möjligt att agera och reagera, utan i minst lika hög grad hur det 
var förväntat och möjligt att tala om känslor. 

Hochschild påpekar att känsloregler ofta är outtalade och 
implicita och blir synliga först när någon bryter mot dem, det 
vill säga uppför sig på ett sätt som inte passar in i det som 
är förväntat eller accepterat i en viss kontext.181 Men hon ger 
också exempel på sammanhang där känsloregler är klart ut-
talade – i hennes fall rör det sig bland annat om företag som 
ger skriftliga instruktioner om hur de anställda ska förhålla sig 
känslomässigt i olika situationer.182 Det sätt på vilket organisa-
tionen Equmenia slog fast att verksamheten skulle genomsyras 
av kärlek, både muntligt, till exempel i andakter, och skriftligt, 
till exempel i värdegrunden, kan även det ses som ett exempel 
på att känsloregler inte alltid är outtalade utan i vissa samman-
hang, även i vardagen, kan formuleras mycket explicit. 183 

Att intervjupersonerna aktivt förhöll sig till det de uppfatta-
de som de etablerade känsloreglerna inom Equmeniakontex-
ten, fanns det flera exempel på. Jenny till exempel, som allt-
så hörde till dem som menade att det viktigaste budskapet 
inom Equmenia var att alla bör sträva efter att vara kärleksfulla 
och förlåtande, förklarade under intervjun hur det var myck-
et viktigt för henne som kristen att vara glad och le mycket. 
Hon beskrev hur hon strävade efter att alltid ha en positiv 
och tillmötesgående attityd, medan hon såg ilska och irritation 
som något problematiskt som helst borde undvikas. Samtidigt 
tyckte hon att det kunde vara svårt att leva upp till detta i 
praktiken:



86 Jenny: Det är svårt ibland. Speciellt om man har nån person 

som man verkligen inte klarar av. Just dom situationerna har 

jag väldigt svårt för. För jag kan bli väldigt irriterad på vissa 

människor. Inte för att de egentligen gör något fel, bara att 

jag irriterar mig på dem. Jag försöker verkligen bli av med 

det /…/ Det är väldigt mycket så liksom. Hur ska jag komma 

över det /…/ Jag jobbar väldigt mycket med det. Även om 

jag tycker människan är väldigt irriterande så ler jag ändå, är 

artig och snäll. Försöker igen att få en annan bild. Liksom så 

(Jenny 2011-02-10).

Det går att se den process Jenny beskriver som ett exempel på 
aktivt emotionellt arbete, där hon verkligen arbetade för att 
undertrycka sin irritation och istället bemöta andra med en 
positiv attityd. Hennes agerande kan med andra ord ses som 
ett exempel på en strävan att omsätta de religiöst grundade 
idealen om att älska sin nästa i praktiken.184 Men det kan också 
förstås med hjälp av Jacobsson och Lindbloms begrepp con-
taining som de använder i sin studie av aktivister inom djur-
rättsrörelsen. De förklarar hur det uppfattas som viktigt för 
djurrättsaktivisterna att inte bemöta andra människor med il-
ska och aggression, även om deras åsikter och förhållningssätt 
ifrågasätts och trots att andra kanske beter sig aggressivt. Skä-
len till detta, som Jacobsson och Lindblom presenterar dem, är 
att det skulle skada deras sak om de framstod som rabiata eller 
militanta aktivister, istället för att till exempel framstå som en 
grupp entusiaster som vill djuren väl.185 Jenny motiverade sin 
ambition att försöka övervinna sin irritation för att kunna vara 
artig och snäll även när hon mötte människor hon hade svårt 
att interagera med, på ett liknande sätt. Hon förklarade att hon 
flera gånger hade mött människor som hade en negativ inställ-
ning till kristna, eller hade fördomar om hur de skulle vara och 
bete sig. Det var således ytterligare en anledning till att hon 
ville ge ett gott intryck, även, eller kanske framför allt, när hon 
mötte människor som av olika anledningar irriterade henne.



87De små ritualernas betydelse 

Även för att skapa och upprätthålla en kärleksfull och inklu-
derande stämning i en grupp, krävs olika typer av emotionellt 
arbete, inte bara från ledarna utan också från deltagarna. Re-
ligionsvetaren Jessica Moberg, som skrivit om karismatiska 
kristna i Stockholm, beskriver till exempel hur medlemmarna 
i de grupper hon följde arbetade med bland annat små, ritu-
aliserade gester och detaljer, som leenden, hälsningar, kramar 
och så vidare, för att skapa intimitet och en upplevelse av ge-
menskap inom gruppen.186 Det kan ses som ett exempel på 
det Jacobsson och Lindblom argumenterar för – att vardagliga 
ritualiserade handlingar av olika slag bidrar till att skapa emo-
tionella band som är nödvändiga för att upprätthålla samman-
hållningen i en grupp.187 För de lokala Equmeniaföreningarna 
kunde sådan vardaglig ritualisering innebära till exempel att 
man samlades före tonårskvällarna för att äta mat tillsammans, 
eller att man stannade kvar på kyrkkaffe efter söndagsguds-
tjänsten. 

Dessutom fungerade givetvis de andakter som avslutade 
varje scoutmöte och tonårskväll som en sorts vardaglig ritual. 
Andakterna kunde se olika ut från grupp till grupp, men som 
jag beskrev i inledningen inkluderade de i allmänhet textläs-
ning, antingen från Bibeln, eller, framför allt om det var akti-
viteter för mindre barn, från andra typer av böcker med ett 
passande budskap, och dessutom någon form av betraktelse. 
På tonårssamlingarna brukade deltagarna också ofta sjunga 
lovsånger tillsammans. Andakterna omfattade dessutom näs-
tan alltid en gemensam bön, som i scoutgrupperna kunde vara 
den korta nyingbönen eller scoutbönen.188 I tonårsgrupperna 
var det också vanligt med mer fri och improviserad bön och 
förbön, antingen med en förbönsledare eller öppen bön där var 
och en turades om att bidra till bönen.189 

Att den här typen av ritualer kunde vara viktiga för med-
lemmarnas engagemang i gruppen, illustrerades bland annat 



88 av att Mimmi under intervjun berättade att hon uppskattade 
just stunden med lovsångssjungande så mycket att det var en 
starkt bidragande orsak till att hon stannade kvar i Equmenia 
även under den period när hon var som mest avståndstagande 
(Mimmi 2014-04-11). Inte minst förbön, då gruppen bad för 
en av de närvarande personerna, hörde till de situationer som 
kunde ha en stark emotionell laddning.190 Amanda, som ju var 
aktiv i ungdomsverksamheten i den lokala baptistförsamlingen 
men inte definierade sig som kristen, berättade om hur det vid 
flera tillfällen hade påverkat henne starkt att delta i förbön:

Amanda: Under vissa perioder tror jag ändå att jag kanske 

trodde lite på Gud. Eller, alltså, jag funderade i alla fall på 

om jag gjorde det eller inte. Jag var med i de här förbönerna 

och blev rätt berörd. Av … för att det blir väldigt känslosam-

ma möten när man har de där förbönerna. Det var många 

som grät och det var liksom … Det var aldrig nån som talade 

i tungor eller nåt sånt.191 Det kommer jag ihåg att jag tänkte 

på, för jag sade det till mig själv att om folk börjar göra det 

då tänker jag nog inte vara med på mötena. För sånt tycker 

jag liksom är obehagligt. Men … jag kunde själv … Om det 

hade hänt mig nånting och nån visste om det, så sade den: 

”Jag tror att Amanda vill att vi ber för henne för det här”. 

Och då var jag med på det och kunde bli jätteberörd och 

gråta. För att det är ju väldigt starkt så där. Typ det sitter 

tjugo människor och håller på en och ber för en. Det blir 

väldigt så här … emotionellt. Då tänkte jag att jag kanske 

tror på Gud ändå. Men jag tror inte jag … jag kom nog alltid 

fram till att jag inte gjorde det. Nu gör jag inte det (Amanda 

2011-09-14).

Både de religiösa aspekterna och betydelsen av att delta i en ri-
tualiserad kollektiv handling, är framträdande i Amandas redo-
görelse, såtillvida att den starka emotionella laddningen hon 



89upplevde under förbönen bidrog till en tvekan inför sin egen 
övertygelse om att hon inte trodde på Gud.192 Att de andra 
ville be för henne när något negativt hänt, kan vidare ses som 
ett tecken på att även den ungdomsgrupp Amanda tillhörde 
präglades av ett fokus på inkluderande och att sprida kärlek. 
Förbönen kan ur det perspektivet ses som något omtänksamt 
och kärleksfullt, ett tecken på en vilja att hjälpa varandra ge-
nom svåra tider. Amanda kunde således genom att välja att 
delta i, och även bli föremål för, förbönen, inkluderas i den 
gemenskap och upplevelse av samhörighet som skapades ge-
nom denna ritualiserade handling, åtminstone till en viss gräns, 
trots att hon inte delade den tro som handlingen baserades på. 

 Moa, som under några år var aktiv inte bara i Equmenia 
utan också i en ungdomsgrupp i Svenska kyrkan, hade erfaren-
het både av strukturerade, ledarledda andakter med ett tydligt 
slut, och andakter med ett mer öppet slut, där de som ville 
stannade kvar och bad tillsammans:

Moa: /…/ Andakten kanske håller på en tjugo minuter en 

halvtimme först. Och sedan säger man: ”Nu är det öppet 

slut” och då har man liksom … då har man kunnat sitta kvar 

och sitta en halvtimme till nästan. Och man har haft mycket 

mer med bönen … att det har varit lite mer att alla är med 

och ber. Man kanske har öppen bön där man får säga … när 

man känner för det så säger man nånting högt. Jamen, det 

har varit mycket mer faktiskt att alla är med och ber, både 

tyst och högt /…/

Maria: Så olika sätt att lägga upp det helt enkelt? [i de två 

grupperna/kyrkorna]

Moa: Ja. Och jag personligen gillar nog mer det som vi 

gjorde i Sandåkyrkan, där man kanske har det lite längre för 

dom som vill och mer att man personligen får vara med och 

be och liksom att man försöker på nåt vis … Alltså det var ju 

aldrig uttalat att testa att be högt, men det blev ju att man 



90 halvt om halvt kände att man skulle göra det. Vilket i mitt 

… alltså innan man brukade be högt så kanske det var lite 

jobbigt. Men samtidigt när man väl hade testat det så insåg 

man att: ”Jaha, så här kan det kännas att be också”. Alltså, 

jag tyckte att det var väldigt positivt, ändå. I den kyrkan. Att 

man fick den här: ”Jaha, man kan be på det sättet” och så 

(Moa 2012-11-13).

Samtidigt som Moa var mycket positiv till stunden med kol-
lektiv bön, och föredrog den grupp där de lade mer tid på 
det och där alla hade möjlighet att delta aktivt, så framgår det 
att det inte var helt okomplicerat för alla att göra detta. Den 
tröskel som hon beskriver fanns innan hon själv tog steget och 
började be högt inför de andra, kan relateras bland annat till 
att det krävs en viss kompetens och kunskap för att kunna 
delta på det sätt som är förväntat i en sådan situation. Även 
om Moa uttryckte det som positivt att hon därigenom lärde 
sig något nytt om hur bön kan gå till och kännas, innebär det 
också ett hinder på vägen för deltagande, och fungerar därmed 
som mekanismer för inkludering och exkludering.

En annan aspekt av varför det kunde upplevas som ”jobbigt” 
att be högt inför de andra i gruppen, är att detta innebär att 
dela med sig av tankar, känslor och eventuella problem till de 
andra närvarande. Moberg talar i sin studie om bön som en 
typ av förkroppsligad intimitet och syftar då inte minst på den 
fysiska närhet som förbönssituationen kan innebära, som också 
Amanda nämnde i citatet ovan.193 Men även den typ av kol-
lektiv bön Moa beskrev, som i allmänhet inte omfattade fysisk 
närhet eller handpåläggning, medförde alltså förväntningar om 
en viss grad av intimitet mellan de närvarande i och med att de 
i bönen delgav varandra både bekymmer och förhoppningar. 
Eftersom det i tonårsverksamheten kunde vara relativt stora 
grupper, där individen inte självklart kände alla närvarande lika 
väl, var sådana förväntningar inte nödvändigtvis något alla kän-



91de sig bekväma med. Att det kunde vara jobbigt att börja bidra 
aktivt kan således relateras dels till bristen på erfarenhet, dels 
till en skepsis mot att ingå i den förväntade intimiteten.

När jag lite senare i intervjun frågade Moa om det alltid var 
samma personer som bad högt, sade hon:

Moa: Jaa, det var inte alls alla som bad högt varje gång. Det 

tror jag inte jag varit med om nästan nån gång, så. Men 

det var liksom … en del som brukade göra det, en del som 

gjorde det nån gång ibland och så var det ju det där att man 

bara: (glatt) ”Ja! Nu började den be högt! Den har aldrig 

gjort det innan!” (Moa 2012-11-13).

Moas beskrivning illustrerar hur individernas val att delta eller 
inte delta aktivt i den kollektiva bönen också kunde ha inver-
kan på relationerna inom gruppen. När någon för första gång-
en valde att börja bidra aktivt till bönen, innebar det att hon 
eller han kom att tillhöra en ny kategori av deltagare – de som 
bad högt åtminstone ibland. Enligt Moa noterades detta med 
glädje av andra närvarande, och den här reaktionen från de 
andra deltagarna kan följaktligen ses som ytterligare en aspekt 
av hur emotionella band kan skapas genom små vardagliga, 
ritualiserade händelser och i förlängningen bidra till att skapa 
en upplevelse av samhörighet och gemenskap.194

”Det blir ju lite sektigt”

Men även om kollektiv bön kan ses som en ritualiserad hand-
ling som kan bidra till att skapa samhörighet och gemenskap 
inom gruppen, var det också ett inslag i verksamheten som fle-
ra av intervjupersonerna fann problematiskt. Flera av de ung-
domar som inte vuxit upp i en frikyrklig församling framhöll 
just olika typer av kollektiv bön som något de, åtminstone till 



92 en början, upplevde som ovant och konstigt. Amanda berät-
tade till exempel hur hon i början hade upplevt gudstjänster-
na i den baptistförsamling ungdomsföreningen hörde till som 
markant annorlunda än de i Svenska kyrkan, som var de hon 
tidigare hade besökt. Att människor i församlingen deltog ak-
tivt i det som pågick under gudstjänsten, till exempel genom 
att utbrista ”Amen!” under böner och predikan, var nytt och 
ovant för henne. Även förbön tyckte hon kändes främmande 
till en början, fastän hon med tiden alltså kom att delta i den 
(Amanda 2011-09-14). 

Den kollektiva bönen kan också ses som ett tillfälle då ung-
domsorganisationens kristna grund på ett tydligt sätt synlig-
gjordes i verksamheten och när det därför blev särskilt påtag-
ligt om intervjupersonerna räknade sig som kristna eller inte. 
Jens, som ju beskrev sig som tillhörande en kristen tradition 
men inte troende kristen, var en av dem som lyfte fram detta 
som skäl till varför han efterhand hade slutat delta i de kollek-
tiva bönestunderna:

Jens: Jag är ju van vid att man ber och så. Det är inget 

konstigt. Men jag har slutat be i stora grupper nu. För jag har 

inget att be till. Och då känns det bara som att jag bara följer 

grupptryck. 

Maria: Tänker du på att be högt då?

Jens: Ja precis, alltså att man … ja be i grupp. Att: ”Nu 

går vi in i bön”. Det fenomenet för mig, alltså personligen, 

tycker jag bara blir konstigt eftersom jag inte har någon att 

be till. Det blir bara konstigt. Det blir lite abstrakt. Så då 

sitter jag bara bredvid. Och sen … hemma ber jag ju aldrig 

och så. Så att jag har liksom … jag har ifrågasatt mest för att 

det är kul. Just varför man ber och sånt. För när man tittar 

på det från en utomståendes perspektiv, eller som jag gör när 

man sitter bredvid så ser jag … Alltså, det blir ju lite sektigt 

på sitt sätt. Att alla som sitter där går in i någon trans och så 

där, gör samma sak (Jens 2014-03-10).



93Att Jens använde ordet ”grupptryck” i sin beskrivning av hur 
han upplevde den kollektiva bönen och kontexten runt den, 
går att relatera till citaten från Moa ovan, där det framgick att 
också hon upplevt förväntningar om att de närvarande borde 
delta aktivt i bönen. De talade visserligen om olika typer av 
kollektiv bön – den typ av bön Jens refererade till byggde på 
att alla bad samma bön samtidigt, det vill säga inte fri kollektiv 
bön som Moa talade om – men i båda fallen exemplifieras hur 
deltagande i den typen av religiösa praktiker i hög grad var 
normstyrt. Det normala och förväntade var att delta aktivt i 
bönestunden, vilket i sin tur kan ses som en bidragande orsak 
till att en persons beslut att börja be högt noterades med gläd-
je av andra närvarande – som Moa beskrev det ovan. 

Även om Jens i början av citatet poängterar att han inte såg 
bön som någonting konstigt, bidrar hans ordval senare till att 
signalera en tydlig distans till situationen och praktiken, bland 
annat genom att han beskrev sig själv som ”utomstående” och 
som någon som visserligen befann sig på plats, men inte del-
tog aktivt i den kollektiva handlingen. Det här var således ett 
exempel på hur identifikationen med kategorin kristen inte 
enbart relaterades till frågan om att tro på Gud, utan i stor 
utsträckning också till att delta i olika religiösa praktiker. Även 
om Jens såg sig som tillhörande en kristen tradition, var själva 
handlingen att delta i bön uppenbarligen något som alltför på-
tagligt markerade en religiositet han inte delade, och som han 
därför valde att inte delta i. Genom att använda uttryck som 
”sektigt” och att människor ”går in i någon trans”, framställ-
de Jens också den starka rituella prägel kollektiv bön kan ha 
som något i första hand negativt. Det här var en uppfattning 
som återkom i intervjun med Olivia, som tog upp just kollek-
tiv bön när vi diskuterade om hon någon gång upplevt något 
skrämmande eller obehagligt inom Equmenia:



94 Olivia: Jag tycker det är ganska obehagligt när alla ber sam-

tidigt. Det blir lite så här mässande. Jag tycker det är sjukt 

läskigt. Jag vet inte … det är inte … Nämen så här, mono-

tont alla samtidigt. Och det bara … det känns bara läskigt. 

/…/ Jag gillar inte när folk bara så här: (med monoton röst) 

”Nanana nanana”. Nä, jag vet inte. Jag tycker bara det är obe-

hagligt. Jag vet inte varför (Olivia 2012-03-20).

Ett sätt att förstå Olivias och Jens inställning att en viss typ av 
mässande kollektiv bön var obehaglig, är att den ritualiserade 
situationen skapade en viss känslomässig stämning eller var en 
del i affektiva praktiker, som de inte kände sig hemma i och 
inte fullt ut kunde vara delaktiga i, bland annat för att de inte 
själva definierade sig som kristna eller delade den kristna tron. 
195

Olivia berättade vid ett annat tillfälle under intervjun hur 
hon under en period när hon funderat mycket på om hon 
själv trodde på Gud eller inte, kunde bli väldigt arg och också 
rädd under andakterna efter scoutmötena, när alla skulle be 
tillsammans. Så småningom, förklarade hon, hade hon emel-
lertid kommit fram till att bara för att hon inte tyckte och 
tänkte likadant som de andra, och inte delade den kristna tron, 
betydde det inte att de inte kunde acceptera henne som hon 
var (Olivia 2012-03-20). Här fick bönen, och Olivias ovilja 
att delta i den, alltså symbolisera hur de andra i gruppen hade 
något gemensamt som hon inte kunde dela med dem.

Olika typer av kollektiv bön kunde således bidra till att ska-
pa en upplevelse av samhörighet och gemenskap hos vissa av 
deltagarna, i egenskap av att vara en ritualiserad handling.196 
Inte minst för dem som, i likhet med Moa, tydligt definierade 
sig som kristna. Men för dem som likt Jens och Olivia inte 
delade den kristna tron, blev bönen ett av de tillfällen när 
deras egen position i förhållande till de andra i gruppen och 
gränsen mellan de troende och de icke-troende medlemmar-



95na blev synlig. Återigen framskymtar därmed den ambivalens 
som finns inom organisationen Equmenia, när det gäller den 
kristna grunden. Fastän det inte är ett krav att vara kristen för 
att delta i aktiviteterna, och det finns ett starkt fokus på att alla 
ska accepteras och älskas som de är, är den kristna grunden en 
helt central del i verksamheten. Att inte delta i den innebär 
därmed på något plan ett slags ofrånkomligt utanförskap, vil-
ket intervjuerna med både Jens och Olivia illustrerade. 

Läger, läger, läger!

Även om de små och vardagliga ritualerna, som andakter, fika 
och gemensam bön, kunde spela stor roll för att skapa gemen-
skap och en god stämning inom den lokala ungdomsgruppen, 
så var det andra erfarenheter som ungdomarna talade allra 
mest entusiastiskt om. I scoutverksamheten, musikverksam-
heten och tonårsverksamheten var det vanligt med kortare 
eller längre läger, hajker och helgträffar.197 De flesta hade följ-
aktligen varit på ett eller flera läger, eller när de kom upp i 
tjugo års åldern varit med och arrangerat dem, och många be-
rättade lyriskt om sina erfarenheter. Amanda talade till exem-
pel om hur de skidläger hon deltagit i var bland de bästa veck-
orna i hela hennes liv (Amanda 2011-09-14). I likhet med när 
Lena i ett exempel i det föregående kapitlet förtjust berättade 
om lägerspan och lägerragg, handlade många av lägerberättel-
serna om hur vilda och tokiga de och deras vänner var. När 
Olivia återgav sina intryck från läger hon varit på tillsammans 
med de orkestrar hon spelade i inom Equmenia, kretsade det 
till exempel i stor utsträckning runt hur de brukade sitta uppe 
på nätterna och prata och dricka läsk och sedan nästan inte 
orkade hålla sig vakna nästa dag när det var dags för konsert 
(Olivia 2012-03-20).



96 När jag genomförde de första intervjuerna var det inte så 
länge sedan Sverige stått värd för en internationell jamboree198. 
På lägret, som inkluderade scoutkårer och scoutförbund från 
hela världen, samlades runt 40 000 scouter som tillsammans 
byggde upp byar, deltog i aktiviteter och lekar, hade lägerbål 
och umgicks i mer eller mindre organiserade former dygnet 
runt.199 Flera av intervjupersonerna hade varit med som del-
tagare eller i vissa fall som funktionärer, och att det hade varit 
en viktig och ibland omtumlande erfarenhet för dem märktes 
i hur gärna och livligt de berättade om vad de varit med om 
(t.ex. Lena 2011-10-03, Oscar 2012-03-01, Rasmus 2012-04-
10, Lukas 2012-04-18, Britta 2012-05-16). Olivia var en av 
dem:

Maria: Var du på den jamboreen i somras? I Skåne?

Olivia: Ja!

Maria: Hur var det då?

Olivia: Det var nog några av dom bästa dagarna i mitt 

liv. Att ha varit där. Det var helt underbart. Ibland så sitter 

man så här och tänker på dagarna … Ibland vill jag bara 

åka härifrån och åka tillbaka dit. För det känns som att man 

hör hemma mer där än vad man gör här ibland. Det var så 

annorlunda. Alltså, man byggde upp ett eget samhälle på två 

veckor. Man gjorde sina saker varje dag. Gick och hälsade på 

grannarna från Algeriet och mexikanerna med sina vissel-

pipor … det var lite så här. Alla var som en jätte-, jättestor 

familj. Och sen var det det här med att man kunde bara gå 

fram /…/ och bara börja prata med nån. Det var liksom ing-

et konstigt. Liksom i Sverige kan man inte riktigt … eller här 

kan man inte riktigt göra det på samma sätt. Det var väldigt 

kul, väldigt, väldigt roligt (Olivia 2012-03-20).

Den otvungna gemenskap som Olivia målade upp, där man 
kunde börja prata med vem som helst, uppskattades också av 



97andra som varit med på jamboreen. I intervjupersonernas be-
rättelser återkom beskrivningar av hur de börjat umgås med 
människor de inte känt sedan tidigare, och hur avslappnad och 
givande samvaron var. Lägerupplevelserna kunde också få åter-
verkningar som sträckte sig utöver lägerveckorna. För Lena till 
exempel, var det just upplevelserna i mötet med andra scout-
er på lägret, som gjorde att hon valde att efter sommaren bli 
aktiv i ytterligare en scoutkår, utanför Equmenia (Lena 2011-
10-03). Även för Olivia hade lägret konkret betydelse för hur 
hennes engagemang i Equmenia såg ut. Hon hade egentligen 
tänkt sluta vara med i scouterna, och hade tagit ett uppehåll 
under något år, men berättade att hon redan som liten hade 
bestämt sig för att när hon blev stor nog för att åka på en 
internationell jamboree så skulle hon passa på. Så en tid före 
jamboreen i Skåne blev hon aktiv igen, och även om planen 
var att hon sedan skulle sluta, hade hon fortsatt vara med i 
scouterna även efter det (Olivia 2012-03-20). 

Sättet intervjupersonerna valde att berätta om sina olika 
 lägererfarenheter på, kan i flera hänseenden ses som ett led 
i deras självpresentation och positionering som just unga, det 
vill säga i deras narrativa identitetskonstruktion.200 Om hela 
miljön i kyrkan kunde uppfattas som en fristad, där det var 
möjligt att vara sig själv utan att uppfattas som udda eller kon-
stig, så beskrevs lägren i än högre utsträckning som en plats där 
de kunde uppfylla många av de förväntningar och föreställ-
ningar som finns om vad en ”lyckad ungdomstid” ska innebära. 
Det gick att vara uppe hela natten och snacka med kompisar 
och människor man kanske aldrig tidigare mött. Det gick att 
hitta på galna hyss och upptåg – med och mot varandra el-
ler mot ledarna. Det gick att äta obegränsade mängder godis 
och dricka ofantligt med läsk. Samtidigt är läger och hajker 
en i många avseenden skyddad plats, utan alkohol, med ord-
nade aktiviteter och program och med tillgängliga vuxna om 
något skulle hända. Därmed blev den livsstil som de följde, 



98 eller förknippades med genom sin koppling till den kollekti-
va identiteten ”unga kristna” inte heller anmärkningsvärd eller 
socialt negativ, vilket var en betydelsefull skillnad jämfört med 
exempelvis i skolan.201

På stora läger med flera scoutförbund inblandade, som jam-
boreen i Skåne, var de kristna scoutkårerna emellertid bara 
en typ bland många. Samtidigt som scoutidentiteten fören-
ade alla deltagarna, innebar anknytningen till Equmenia att 
de ungdomar jag intervjuat kunde skilja ut sig i vissa avseen-
den även här, till exempel genom att förväntas be kollektiv 
bordsbön före måltiderna eller delta i andakter. Även kläderna 
skilde sig åt, såtillvida att scouthalsduken, och tidigare också 
scoutskjortan, ser annorlunda ut för Equmeniascouter. Britta, 
som var nitton när jag intervjuade henne, hörde till de inter-
vjupersoner som inte definierade sig som kristna och att hon 
var aktiv i just Equmeniascouterna, eller SMU-scouterna som 
hon genomgående kallade det under intervjun, berodde på att 
hon följt med en vän dit när hon var yngre. Hon såg det i första 
hand som positivt att deras scoutkläder såg annorlunda ut än 
Svenska Scoutförbundets:

Maria: Spelar det någon roll för dig att det är just 

SMU-scouterna? Skulle det lika gärna kunna vara Svenska 

Scoutförbundet?

Britta: Nä, jag är väldigt stolt över att vara SMU-scout. 

(leende) Det känns bra.

Maria: Mm. Varför?

Britta: Jag vet inte. Det har väl blivit så här … gemenska-

pen. Man är SMU:are och så ser man liksom … Förut hade 

vi gröna skjortor, så ser man det på folk att, jamen det är en 

SMU:are. Nu har vi den här … [vinröda halsduken då]. Så vi 

är ju många färre än vad SSF (Svenska Scoutförbundet) är. 

Så då påverkas stämningen och så (Britta 2012-05-16).



99Alla delade emellertid inte Brittas positiva inställning. Oli-
via till exempel, deklarerade frankt att hon inte var särskilt 
förtjust i hur Equmeniasscoutkläder såg ut, framför allt inte 
den vinröda halsduken som hon beskrev som ”jätteful” (Olivia 
2012-03-20). Att de särskilda kläderna fungerar som en tillhö-
righetsmarkör, som signalerar för andra att en person hör till 
just Equmeniascouterna, åtminstone inom scoutkretsar där de 
olika dräkterna känns igen, kan som Britta påpekade ha gynn-
samma konsekvenser för gemenskapen och stämningen. Men, 
för att knyta an till diskussionerna i kapitel två, det gör också 
att individen inte kan välja om hon eller han vill vara öppen 
med sin anknytning till Equmenia eller inte. Även om de avvi-
kande kläddetaljerna kan upplevas som något positivt av den 
som självklart vill associeras med organisationen, kan de följ-
aktligen bli betydligt mer problematiska för någon som i första 
hand ser sig som scout, men inte självklart vill identifieras som 
tillhörande en kristen scoutkår.

När det blir obehagligt

Samtidigt som läger och helgträffar alltså lyftes fram som nå-
got av det roligaste och mest givande inom Equmenias verk-
samhet, hade flera av de intervjuade ungdomarna också upp-
levt negativa eller obehagliga situationer när de medverkat i 
dem. En bidragande orsak till detta var att större möten och 
läger ofta genomfördes på distriktsnivå eller nationell nivå, och 
att de därför mötte ungdomar, ledare och ungdoms pastorer 
från andra församlingar. Därmed konfronterades de med åsik-
ter, värderingar och ståndpunkter som skilde sig från det de var 
vana vid att möta, till exempel när det gällde sexuell läggning 
och abort eller hur bokstavligt Bibeln och dess texter ska för-
stås.



100 Dessutom kunde sättet att genomföra andakter och guds-
tjänster på skilja sig mellan olika församlingar och lokala 
Equmeniaföreningar, vilket gjorde att de delarna av samman-
komsterna kunde uppfattas som främmande, konstiga och 
ibland skrämmande. Anton berättade till exempel om hur han 
kunde uppleva stämningen under vissa av gudstjänsterna på de 
gemensamma ungdomshelgerna som obehaglig:

Anton: Nu på sista tiden har det varit ganska mycket på 

ungdomshelgerna, att man ska räcka upp handen och gå 

fram och så ska man be för folk och så. Som tycker att dom 

blir kristna. Så var det inte när jag började gå i kyrkan. Första 

gången jag upplevde det var nog förra året, eller förrförra 

året. Sånt är lite obehagligt tycker jag. När folk är så här … 

När det sitter fyrahundra pers[oner] och så: ”Jaa, nu ska ni 

räcka upp handen och bli kristna och så ska ni komma fram 

hit så ska vi be för dig!” och så här. Sådana grejer tycker jag 

är lite obehagliga. Jag tror att det mer är en process. /…/ 

Maria: Du tycker sådana situationer är obehagliga?

Anton: Mm, det tycker jag. Det blir så pushig stämning 

ofta. Man spelar ganska … hetsigt, det blir hetsig … Hög 

musik och ganska mycket … det blir ganska hetsig stämning. 

Och man måste göra det liksom. Man har inget val. Det kan 

jag tycka är lite obehagligt. Jag tycker att man ska få välja 

själv (Anton 2011-10-14).

Elise berättade om liknande erfarenheter av intensiva och liv-
liga sammankomster med hög musik, där alla förväntades stå 
upp och delta aktivt och engagerat. Hon antog att arrangörer-
na vid de stora ungdomsträffarna ville utnyttja att de var så 
många ungdomar samlade på ett och samma ställe på samma 
gång, och att deras mål var att deltagarna skulle få en chans att 
känna ”att det är häftigt och coolt och vi är hur många som 
helst, typ”. Deras försök att göra sammankomsterna ”ungdom-



101liga” och ”coola”, som hon betecknade det, uppfattade hon 
personligen emellertid mest som ansträngande och påträng-
ande efter en intensiv dag. Det var, som hon beskrev det, en 
stämning hon inte trivdes i (Elise 2012-11-23).

Den typ av stämning som Anton och Elise målade upp, 
med mycket folk, hög musik och stark intensitet, kan förstås 
i relation till Durkheims begrepp kollektiv upprymdhet.202 Här 
finns just den typ av stora och intensiva sammankomster som 
Durkheim menar kan bidra till att skapa emotionella band 
som solidaritet, entusiasm och glädje, genom att ge deltagarna 
en upplevelse av att vara del i en större grupp människor som 
tycker och tänker på ett liknande sätt som en själv.203 Ur ett 
perspektiv skulle den här typen av sammankomst med andra 
ord kunna ses som en affektiv praktik med ett mer eller mind-
re uttalat mål att skapa sammanhållning och gemenskap. När 
Anton och Elise betonar att de inte uppskattade detta, just för 
att de inte kände sig bekväma i den stämning som skapades, 
uppstår en annan typ av affektiv praktik, såtillvida att de ge-
nom att verbalisera den emotionella stämningen och även sina 
egna reaktioner på den, reviderar och omförhandlar hur denna 
ska förstås.204

Om Elise uppfattade att målet med de livliga samman-
komsterna var att skapa en upplevelse av samhörighet och 
gemenskap, så betonade Anton å sin sida hur syftet med att 
skapa en viss stämning i hans ögon i första hand föreföll vara 
att människor skulle komma fram och ”bli kristna”. Idén om 
att ”bli frälst” har en lång tradition inom frikyrkorörelsen, och 
just den offentliga frälsningsprocessen skulle även den kunna 
beskrivas som en viktig ritualiserad handling, med stor poten-
tial att skapa sammanhållning och emotionella band mellan 
människor.205 Men eftersom Anton själv uppfattade det att 
bli kristen som en långsam och gradvis process, som bygger 
på mycket reflektion och eftertanke, var själva idén om att 
människor kan bli kristna genom att någon annan ber för dem, 



102 främmande för honom (Anton 2011-10-14). Hans beskrivning 
av att stämningen gjorde att människor kände sig pressade och 
inte kunde välja själva blir därmed ytterligare ett exempel på 
hur intervjupersonerna kunde presentera just kollektiv bön 
som något problematiskt, bland annat utifrån att den kan ha 
stor emotionell påverkan på människor.

Hur deltagarna i en viss sammankomst upplevde stämning-
en där, påverkades också av de specifika religiösa budskap som 
kommunicerades. Flera av intervjupersonerna berättade om 
hur de under läger och möten som anordnats tillsammans med 
Pingstkyrkans ungdomsverksamhet, mött värderingar som de 
inte kände sig hemma i och inte delade. Jens, till exempel, 
såg en markant skillnad mellan det som tidigare var Missions-
kyrkan, och Pingstkyrkan: 

Jens: Vi var på ett ungdomsläger en gång med en Pingstkyrka 

här. Dom höll i andakten en kväll tror jag, som … och det 

är väl det som är grejen. Missionskyrkan är så himla fritt … 

Så det kan liksom inte hända nånting läskigt och obehagligt 

(skrattar till) tror jag för nån. Just för att det är så himla fritt. 

Och det känns som att i varje andakt så är det nån … dom 

förklarar väldigt tydligt att det är så här jag tänker, person-

ligen. Men just där på Pingst var det väldigt påtagligt att … 

Om man inte tror kommer man inte till himlen, till exem-

pel. Och det var väl ganska extrema värderingar. Och det 

var väldigt många … Jag personligen tyckte bara stämningen 

var … jag hade inget problem med det dom sade. Men jag 

hörde efteråt att det var flera barn, som var kanske nio, tio, 

som ju är relativt små. Som hade börjat gråta och sprang 

därifrån. /…/ Då tycker jag att man har misslyckats helt. Det 

var väldigt många som blev jättearga på dom. Och vi har 

inte haft nån koppling med dom sen dess, för det förstörde 

ju så mycket för många. Om man får nån att börja gråta ska 

man lägga av med det man gör. Så nej … Ja, den situationen 

pratar vi fortfarande om. Ja, så det var inget lyckat. Och det 

var så här … Men det var bara en obehaglig stämning (Jens 

2014-03-10).



103Som jag nämnt tidigare, var det i intervjuerna inte ovanligt 
att just Pingstkyrkan fick representera en typ av religiositet 
som ungdomarna inte kände sig bekväma med. Utöver att de 
kunde känna sig främmande inför budskapet som förmedla-
des, kunde det handla om att de stötte på religiösa praktiker 
de inte var vana vid, som att tala i tungor (Linus 2014-02-07) 
Men det kunde också handla om upplevda skillnader i rela-
tionerna och maktstrukturerna inom olika religiösa ungdoms-
organisationer eller samfund. I Jens exempel ovan fick Pingst-
kyrkan fungera som en direkt motpol till hans beskrivning av 
hur det i Missionskyrkan i hans ögon var ”himla fritt”. Mimmi 
berättade också om hur hon upplevt predikanter och pastorer 
inom Pingstkyrkan som mycket dominanta (Mimmi 2014-04-
11), och även Anton tog upp sådana aspekter under intervjun:
 

Anton: Vi hade en ungdomshelg tillsammans med Pingst till 

exempel. Och på den var det ganska mycket så här: ”Det här 

är synd. Det får ni inte göra”. Men då var det ju mer … Då 

var det dom som sade det. Det var inte vi som sade det. Det 

kan nog bero ganska mycket på samfund. 

Maria. Så det var ovant för dig?/…/

Anton: Det var ovant. /…/ Det kändes lite obehagligt. 

Vi var på ett skidläger med Pingst. Det var därför. /…/ Det 

var några som gick från gudstjänsterna. För att dom tyckte 

att /…/ för att, ja dom höll inte med. Och det fanns inget 

utrymme för tolkning så. Av det dom sade. Och då gick dom 

därifrån. Då blev dom (arrangörerna) så sura så vi fick ha ett 

möte med han som var vår pastor. Och på gudstjänsten efter 

då hade dom faktiskt ändrat. Så dom tog ju till sig det vi 

sade /…/ Vi sade ifrån. Vi var 30 pers[oner] från Storsjö. Så 

var det två eller tre som gick därifrån och resten var jätte-

upprörda. Och det var folk som sade att ”Vi ska aldrig mer 

gå på gudstjänsterna därborta” (Anton 2011-10-14).



104 I de gemensamma sammankomsterna med Pingstkyrkan stötte 
alltså Anton, Jens och Mimmi på en annan form av religiös 
auktoritet än de var vana vid från sina hemförsamlingar och lo-
kala Equmeniaföreningar. Som de uppfattade budskapet som 
förmedlades, fanns det där på ett annat sätt ett rätt och ett 
fel när det gällde hur och vad de närvarande skulle tro på och 
hur man borde bete sig som kristen. De befann sig således i 
ett sammanhang där de upplevde att religionen framställdes 
som den yttersta makten som inte går att ifrågasätta.206 Den 
här religiöst grundade auktoriteten kan också sägas samspela 
med de åldersrelaterade positioner de medverkande barnen 
och ungdomarna respektive de vuxna ledarna och predikan-
terna innehade.207 Samtidigt slutar båda exemplen med att de-
ras protester faktiskt gjorde skillnad – i Jens fall avslutade de 
samarbetet, och i Antons fall gjordes ändringar redan till nästa 
dags gudstjänst – vilket indikerar att även om ålder/generation 
och religion är viktiga faktorer i de existerande maktrelatio-
nerna, så kan de påverkas av starka reaktioner hos de berörda 
barnen och ungdomarna, inte minst om de affektiva praktiker-
na utmynnar i verbaliserad och utagerad ilska och protester.

Även om exemplen genom kapitlet illustrerat hur olika reli-
giösa praktiker och ritualiserade handlingar kunde bidra till att 
skapa en upplevelse av samhörighet och gemenskap i grupper-
na, var detta alltså också något intervjupersonerna kunde be-
skriva som problematiskt. Inte minst när de upplevde att dessa 
bidrog till att skapa stämningar de upplevde som obehagliga, 
men även när de såg dem som sammanbundna med förvänt-
ningar om att agera, tänka eller tro på ett visst sätt, som de 
inte fullt ut kände sig bekväma med. Hur ungdomarna reflek-
terade runt och förhöll sig till Equmenias kristna grund och de 
förväntningar och värderingar som var förknippade med den 
i de olika kontexter de befann sig i genom sitt deltagande i 
ungdomsorganisationens verksamhet, kommer jag att diskute-
ra vidare i det följande kapitlet.



4. FÖRVÄNTNINGAR OCH KONFLIKTER

Så här långt har jag argumenterat för att det finns många lik-
heter mellan att vara aktiv i en kristen ungdomsorganisation 
som Equmenia, och andra typer av samhällsdeltagande eller 
föreningsaktivitet. Jag har emellertid också visat att det i vissa 
avseenden spelade stor roll att Equmenia är just en kristen 
ungdomsorganisation. Till exempel när det gällde hur inter-
vjupersonerna uppfattade att människor utanför den kyrkliga 
kontexten förhöll sig till deras engagemang, för hur specifi-
ka praktiker och ritualer kom att se ut och också för hur de 
beskrev stämningar och relationer inom de lokala Equmenia-
föreningar de var en del av. 

Den kristna grunden innebar också att de aktiva individerna 
på olika sätt var tvungna att förhålla sig till frågor som huru-
vida de trodde på Gud eller inte, om de kände sig bekväma 
med de religiösa praktiker som dominerade i de grupper de var 
en del av, och hur de ställde sig till de religiöst förankrade vär-
deringar som förmedlades i verksamheten. En central aspekt i 
detta var att det inte enbart var vänner och bekanta i skolan 
som kunde ha åsikter och föreställningar om hur ungdomarna, 
i och med att de associerades med kategorin ”unga kristna” 
eller ”frikyrkoungdom”, borde leva sina liv.208 Även inom Equ-
menia fanns en rad förväntningar runt hur medlemmarna bor-
de agera och bete sig i vardagen, och att inte leva upp till dessa 
kunde leda till konflikter och motsättningar inom grupperna. 

Om de föreställningar och idéer om unga kristna eller 
frikyrko ungdom som de mötte utanför kyrkan till stor del re-
presenterade ett utifrånperspektiv som de delvis kunde avfär-
da genom att utgå från att de berörda personerna inte visste 
särskilt mycket om frågan egentligen, så blev situationen an-



106 norlunda när det gällde de föreställningar och idéer som fi-
gurerade inom ungdomsgrupperna. Här var det deras vänner 
som kunde ha åsikter om exempelvis livsstil och beteende, 
vilket kan vara svårare för individerna att hålla ifrån sig än syn-
punkter från någon de själva vill distansera sig från. Dessutom 
spelade de vuxna auktoriteterna inom Equmenia – ungdoms-
ledare, ungdomspastorer och ”vanliga” pastorer – en viktig roll 
för vilka synsätt och attityder som blev dominerande inom de 
lokala grupperna. 

I detta kapitel går jag närmare in på hur ungdomarna reflek-
terade runt och förhöll sig till de förväntningar som de upp-
levde fanns inom ungdomsorganisationen, både när det gällde 
uppfattningar om ”rätt” eller ”fel” sätt att tro eller utöva sin tro 
på och när det gällde livsstil och beteende i vardagen. Men jag 
diskuterar också de konflikter och motsättningar som kunde 
uppstå inom grupperna, till exempel när individuella med-
lemmar på olika sätt ifrågasatte delar av verksamheten eller 
de budskap som förmedlades. Även här blir ett intersektiona-
litetsperspektiv relevant, eftersom de religiöst grundade för-
väntningarna på flera sätt var sammanvävda med förväntning-
ar som var mer relaterade till att individerna var just unga.209 
Dessutom var de maktstrukturer som uppstod på den lokala 
nivån av Equmenia i hög grad knutna till både ålder/genera-
tion och religion, i och med att de närvarande vuxna som sagt 
kunde ha stort inflytande på vad som uppfattades vara rätt sätt 
att förhålla sig till både trossatser, religiösa praktiker, värde-
ringar och livsstil. 

Kristen eller inte?

Även om intervjupersonerna i allmänhet uppskattade de vär-
deringar Equmenias verksamhet vilade på, betydde inte det 
med nödvändighet att de delade övertygelsen om den religiösa 



107grunden för dessa. Att de till exempel såg det som viktigt att 
sprida kärlek och omtanke, eller att försöka vara förlåtande, in-
kluderande och uppmuntrande gentemot sina medmänniskor, 
innebar inte självklart att de instämde i det som framhålls i de 
ledord Equmenia formulerat: att det var Guds kärlek de skulle 
sprida vidare.210 Som jag har nämnt tidigare var det framför 
allt under tonåren som de intervjuade ungdomarna på allvar 
hade börjat fundera över vad Equmenias kristna grund egentli-
gen innebar och hur de själva förhöll sig till den. Fram till dess 
hade de i de flesta fall tagit den mer eller mindre för given, 
vare sig de växt upp i församlingen, lockats med av vänner 
eller blivit aktiva för att de varit speciellt intresserade av någon 
aktivitet som organisationen erbjöd. Men vid en viss tidpunkt 
hade de på olika sätt börjat reflektera över den religiösa grun-
den och huruvida de själva ville räkna sig som kristna eller inte. 
Jenny beskrev det så här under intervjun:

Maria: När började du räkna dig själv som kristen? Gjorde 

du det redan från början eller?

Jenny: Nä, inte redan från början. Jag ... det var nog inte 

förrän ... i slutet av gymnasiet ... eller, kanske andra året i 

gymnasiet som jag började tänka på det. Innan så var det 

ju mest roligt att vara där [i kyrkan]. Då tänkte jag inte så 

mycket på Gud och Jesus och så där. Lite grann kanske jag 

gjorde det men det var inte det första jag tänkte på. Och sen 

började det bli mer liksom intensivt alltså tänkande på ja-

men på just Gud och vem är Gud och så där, i gymnasiet. Så 

då blev det ju ... mer diskussioner med människor runt om 

mig och så där. Så det var ju då jag ungefär, ja bestämde mig 

att jag är nog kristen liksom, för att jag tror på Gud. Men i 

början så var det ... då tänkte jag nog inte så mycket på det 

faktiskt (Jenny 2011-02-10).



108 Att Jenny lyfte fram just insikten om att hon trodde på Gud 
som det mest avgörande för sitt beslut att börja se sig själv 
som kristen, var en typ av resonemang som återkom också hos 
andra av intervjupersonerna. Amanda lade till exempel myck-
et tid och energi på frågan om hon trodde på Gud eller inte, 
som vi såg i det föregående kapitlet när hon berättade om sina 
erfarenheter av förbön (Amanda 2011-09-14). Även Anton, 
Olivia och Oscar lyfte fram frågan om huruvida de trodde på 
Gud som något de funderat mycket och ingående över och 
som var knutet till i vilken grad de ville identifiera sig som 
kristna (Anton 2011-10-14, Olivia 2012-03-20, Oscar 2012-
03-01). Att tron ses som något av det absolut mest centrala för 
om någon ska räknas som kristen eller inte, var en återkom-
mande uppfattning även i David Thurfjells undersökning om 
svenskars syn på religion.211 

Att detta inte är det enda möjliga förhållningssättet till vad 
det innebär att vara kristen, fanns det emellertid också exem-
pel på i mitt intervjumaterial. Som när Jens under intervjun 
definierade sig som kristen, eftersom han firade jul och påsk 
och levde efter kristna värderingar, men samtidigt poängterade 
att han inte trodde på Gud. Han gjorde en tydlig åtskillnad 
mellan att vara kristen och att vara troende kristen, och genom 
att på det sättet peka ut tron som en möjlig men inte självklart 
nödvändig dimension av att vara kristen, kom således hans de-
finition av begreppet att omfatta även dem som likt honom 
själv inte trodde på Gud (Jens 2014-03-10).

Ytterligare en aspekt som jag vill poängtera är att även om 
flera av intervjupersonerna beskrev tron på Gud som mycket 
viktig för viljan att betrakta sig som kristen, så lade de också 
stor vikt vid om de kände sig hemma med de kristna värde-
ringarna och praktikerna. För att kunna avgöra om de ville de-
finiera sig som kristna eller inte, behövde individerna därmed 
kunskap om vad den kristna tron och kristna värderingar, i 
Equmenias tappning, omfattade, men också vilka uttryck utö-



109vandet av denna vanligtvis tog sig inom Equmeniakontexten. 
Det gällde inte minst för de intervjupersoner som, likt Anton, 
Jenny, Amanda, Oscar och Olivia, hade vuxit upp i familjer 
som inte var aktiva inom Equmeniakyrkan. I många studier av 
hur religion och religiös tillhörighet sprids och förmedlas till 
barn och unga, framhålls framför allt den primära socialisa-
tionen, det vill säga hur religion och religiösa värderingar för-
medlas från föräldrar, eller i vissa fall mor- och farföräldrar, till 
barnen.212 Familjen betraktas ur detta perspektiv som en given 
utgångspunkt för det religiösa utövandet och därmed också för 
förmedlandet av religion till den yngre generationen genom 
vardaglig interaktion och samvaro. Men i ett samhälle som det 
svenska, där religion och tro i hög grad är en privatsak och där 
bara en liten andel av befolkningen är aktivt religiös, saknar 
religionen en självklar plats i många familjer.213 När religionen 
inte är en del av vardagen, kan den sekundära socialisationen, 
det vill säga hur ungdomarna påverkas av vad som förmedlas 
till dem av vänner och vuxna utanför familjen, vara minst lika 
betydelsefull som det som pågår inom familjen.

För deltagarna i min studie var givetvis de mer formella lä-
randesituationer som de deltog i under aktiviteterna i Equ-
menia, som andakter och ledarledda samlingar till exempel, 
viktiga delar i en sådan socialisationsprocess, i och med att 
Equmenias kristna grund förmedlades aktivt där. Men under 
intervjuerna framkom att också informella diskussioner och 
samtal med vänner och bekanta kunde spela en väsentlig roll, 
som i intervjun med Jenny:

Jenny: Jag tycker alltid det är positivt att diskutera och så 

där. Att människor får säga sina åsikter. Men det är ganska 

många som tycker det är ganska obehagligt när människor 

ifrågasätter ens tro och så där. Men jag tycker mest att det är 

kul. 

Maria: Tror du att det är nån skillnad för dig att du ... det 

är ganska svårt att svara på förstås, men du kanske tänkte 



110 igenom saker ganska noga redan när du blev kristen?

Jenny: Ja, jag hade väldigt mycket diskussioner och sånt. 

Med olika personer. Det var väldigt mycket med Elin då 

till exempel och Markus min nuvarande pojkvän. Han var 

inte min pojkvän då men ... Och sen William [som tog med 

henne till kyrkan] diskuterade jag med väldigt mycket. Sen 

var det flera stycken i kyrkan som jag diskuterade väldigt 

mycket med.

Maria: Kompisar framför allt?

Jenny: Jaa. Precis. Som både var kristna och inte kristna. 

Vi diskuterade väldigt mycket (skrattar till) under den tiden. 

Kan man väl säga. Det var väldigt mycket så här: ”Men var-

för är det så och varför är det så?” (Jenny 2011-02-10).

De ofta livliga diskussionerna bland ungdomarna inom Equ-
menia kunde röra både teologiska frågor som teodicéproble-
met,214 frågor kopplade till kristen etik som synen på abort och 
homosexualitet, och mer politiska frågor som inställningen 
till Israel-Palestinakonflikten (t.ex. Amanda 2011-09-14, An-
ton 2011-10-14, Jenny 2011-02-10, Olivia 2012-03-20, Elise 
2012-11-23). Inte minst för personer som inte vuxit upp inom 
kyrkan kunde sådana vardagliga samtal med jämnåriga vara ett 
viktigt bidrag till att de fick större inblick i och kunskap om 
vilka uppfattningar och värderingar de förväntades dela om 
de ville definiera sig som kristna, om än på ett mer informellt 
plan än under andakter och organiserade diskussionskvällar.215

Att det bland intervjupersonerna fanns flera som precis som 
Jenny hade diskuterat frågor knutna till religion också med 
vänner och bekanta i skolan, har framkommit i tidigare kapitel. 
Detta gällde i synnerhet de intervjupersoner som gått i klasser 
där det fanns andra som var religiöst aktiva, inom olika krist-
na samfund eller andra religioner som islam eller buddhism. 
Jenny och även Anton hörde till dem som i allmänhet tyckte 
att sådana diskussioner kunde vara roliga och intressanta. Men 



111som framgick i kapitel två var det också ett antal av intervju-
personerna som upplevt det som även Jenny kommenterade i 
citatet ovan, att målet med frågor från personer utanför Equ-
menia i alltför hög grad tycktes vara att ifrågasätta trosföre-
ställningar och värderingar som associerades med kristendom, 
eller med frikyrklighet mer specifikt, och att detta gjorde situ-
ationen obehaglig (t.ex. Moa 2012-11-13, Elise 2012-11-23). 

I jämförelse med hur flera av intervjupersonerna alltså redo-
gjorde för hur de hade diskuterat både religion och sitt kristna 
engagemang med andra ungdomar i skolan, framstod lärarled-
da diskussioner om sådana frågor som mer eller mindre från-
varande. Överlag beskrev ungdomarna hur de i religionsun-
dervisningen visserligen fått lära sig grundläggande fakta om 
världsreligionerna, men att kristendomen ägnats minst upp-
märksamhet, och att de lagt ytterst lite tid på att diskutera 
trosfrågor. Det var med andra ord inte där som de intervju-
personer som kom från icke-kyrkligt aktiva familjer lärde sig 
om vad kristendomen stod för, eller vad det kunde innebära 
att vara kristen.216

Att vara ”tillräckligt” kristen

För de intervjupersoner som vuxit upp i en familj som var 
knuten till Equmenia var religionen på ett annat sätt en natur-
lig del av vardagen, eftersom de vanligtvis hade följt med till 
söndagsgudstjänster under uppväxten, kanske gått i söndags-
skola, brukat be aftonbön och i ett fåtal fall även bordsbön. 
Därmed hade de med sig kunskap om vad den kristna grun-
den, i Equmenias version, innebar, både när det gällde utövan-
det och trosinnehållet. Men även dessa ungdomar hade alltså 
oftast gått igenom en period när de reflekterade mycket över 
den kristna grunden och hur de själva förhöll sig till den. 



112 Elise till exempel, som i kapitel två berättade om hur hon 
under en period på gymnasiet undvikit att presentera sig som 
kristen, lyfte fram just risken för att associeras med vissa vär-
deringar eller synsätt, som en orsak till att hon hade tonat ner 
den delen av sin identitet i umgänget med andra. Utöver att 
människor utanför kyrkan tenderade att betrakta henne som 
en representant för kristendomen, eller för frikyrklighet, så 
menade hon att det inom den kyrkliga kontexten fanns en 
mängd uppfattningar och idéer både om vad man borde tro 
och hur man borde bete sig som kristen. Även om hon vid 
intervjutillfället förklarade att hon där och då skulle beskriva 
sig själv som kristen, underströk hon att hur kristen hon kände 
sig i hög grad berodde på i vilket sammanhang och bland vilka 
människor hon befann sig:

Elise: Jag kände väl både i kyrkan [och ungdomsorganisatio-

nen] … att, när jag var i det sammanhanget … När alla om-

kring mig var väldigt kristna så kände jag kanske det att: ”Jag 

är inte det” liksom. Eller ”väldigt kristna” … Det är kanske 

inget … Ja. Dom var på ett annat sätt än vad jag var. Och då 

kände jag så här att … Där var alla så mycket och energiskt 

av allting. Så att jag kände så här att … Jamen lite: Eftersom 

jag inte tror på det där så kanske jag inte tror, liksom. Och 

sen när man var i andra sammanhang så var det ju folk som 

kanske aldrig gick i kyrkan och då uppfattade jag ju … både 

jag och andra kanske mig själv som kristen ... för att: Jamen, 

man går ju i kyrkan ibland (Elise 2012-11-23).

Elise beskrivning illustrerar hur det att vara kristen inte själv-
klart var ett antingen eller, med tydliga fack som individen 
kunde placera in sig själv i. Den kristna identiteten framstår 
istället som något relationellt, i så måtto att hennes egen po-
sition, tro och praktik kontinuerligt sattes i relation till andras 
så att identiteten som kristen framstod som mycket starkare 



113i vissa sammanhang än i andra. För Elise föreföll den kristna 
identiteten framträda som starkast i umgänget med människor 
som inte var religiöst aktiva, vilket kan relateras till hur en 
viss aspekt av den sociala identiteten kan bli mer iögonenfal-
lande i ett sammanhang där den inte delas av andra. Men det 
är inte en självklarhet att det upplevs på det sättet. Det hade 
också kunnat vara så att Elise uppfattat sig som mest kristen i 
situationer och miljöer där hon omgavs av andra kristna, och 
där både de religiösa praktikerna och värderingarna därför var 
mer självklara. Det vill säga att den delen av hennes sociala 
identitet hade förstärkts i en kontext där den delades av andra. 

Så varför kände sig Elise då som minst kristen när hon var i 
kyrkan? Som vi såg i kapitel tre var hon skeptisk till när sam-
mankomster och gudstjänster blev alltför intensiva, och även 
i det ovanstående citatet var just tendensen att allt blev ”för 
mycket och för energiskt” en av de saker hon distanserade sig 
från. De andras sätt att förhålla sig till den religiösa praktiken 
på – eller om man så vill; sättet att göra kristendom på – var 
uppenbarligen inte detsamma som hennes eget. Men dess-
utom nämnde hon själva trosinnehållet och inställningen till 
centrala delar i det, som en aspekt som skilde ut henne från de 
andra i ungdomsgruppen och bidrog till att hon i jämförelse 
kände sig ”mindre” kristen. 

När jag intervjuade Lena berättade hon om liknande er-
farenheter. I början av intervjun beskrev hon hur hon hade 
deltagit i Equmenias barn- och ungdomsverksamhet ända se-
dan hon var liten, och nämnde då i förbigående att hon ”inte 
var så kristen”. Det föranledde mig att lite senare i samtalet 
försöka få klarhet i vad hon menade med det:

Maria: Du sade att du inte är så kristen. ”Så”? Räknar du dig 

själv som kristen eller som troende eller hur skulle du liksom 

definiera dig själv?



114 Lena: Jag skulle säga att jag kallar mig kristen. Jag tror jag 

sade det till pastorn: ”Ja, jag är kristen, men jag tror inte på 

allt som står i Bibeln”. Jag är för mycket naturvetare, liksom 

vetenskapsman för att säga att det är sant allt som står i 

Bibeln. 

Maria: Vad sade hon då?

Lena. Hon bara: ”Ja det är vi två om!” Bara … (andas ut 

och gestikulerar lättnad) Jaha: ”Tack!” liksom. (skrattar) /…/ 

Det var ganska skönt att höra egentligen. Att: ”Nämen, jag är 

inte själv om att tycka och tänka så” (Lena 2011-10-03).

Att det var först när Lena fick sin inställning till Bibeln bekräf-
tad av pastorn i församlingen, som hon kunde släppa sin oro 
för att hon verkade tänka på ett annat sätt än alla andra, går att 
förstå ur ett intersektionalitetsperspektiv.217 Det vill säga: Att 
pastorn blev en auktoritet som Lena upplevde att hon kun-
de förlita sig på, kan ses som relaterat till den position hon 
hade som ledare av församlingen, men också till den hierarki 
som finns inneboende i relationen vuxen–ungdom. Genom att 
dessa två positioner kombinerades, fick hennes ord ännu större 
tyngd.218 Här vill jag också sätta Lenas uttalande i relation till 
hur föräldrar i många avseenden kan fungera som auktorite-
ter när det gäller religiösa frågor, som jag diskuterade i kapitel 
två.219 Trots att Lenas föräldrar var aktiva i Equmenia och där-
med skulle kunna tänkas uppfattas som auktoriteter genom 
kombinationen av deras roll som föräldrar och aktiva i samma 
samfund, vände hon sig alltså till pastorn i första hand, vars 
auktoritet som religiös ledare således tycks ha vägt tyngre än 
föräldraauktoriteten för Lena, åtminstone i just den här frågan.

I intervjun med Elise framstod däremot just familjen som 
särskilt viktig för hur hon såg på sig själv och sin relation till 
kristna trosföreställningar. Situationen var emellertid på flera 
sätt annorlunda för henne. Dels hade hennes mamma utbildat 



115sig till ett yrke inom kyrkan, även om hon inte längre arbetade 
som det, och hade därmed en annan grund för att uttala sig 
med auktoritet i religiösa frågor. Dels var Elise som sagt i flera 
avseenden kritisk till hur den kristna grunden presenterades 
och praktiserades i den ekumeniska församling hon växte upp 
i. Även hennes föräldrar hade varit kritiska till församlingen, 
och hade med tiden gått ur den och istället blivit aktiva i en an-
nan kyrka, samtidigt som Elise och hennes bror stannade kvar 
i ungdomsverksamheten några år till. Hon beskrev det som att 
de kontinuerligt diskuterat detta inom familjen, och att hon 
trodde att hennes föräldrars kritiska attityd också bidragit till 
den skepsis hon själv kände mot de synsätt och värderingar 
som framför allt ungdomspastorn i församlingen förde fram. 
I Elises fall blev sålunda föräldrarna, genom en kombination 
av sin position som vuxna och sitt tydliga ställningstagande i 
religiösa frågor, en minst lika stark auktoritet som ledarna eller 
ungdomspastorn i kyrkan. 

När Lena fortsatte sitt resonemang under intervjun, fram-
gick det att inte heller hon såg den kristna identiteten som en-
tydig, utan som något kontextuellt som definierades i relation 
till andra: 

Lena: I själva församlingen så kände jag liksom att … jag 

kände mig inte lika kristen som alla andra liksom och så. 

Men … jag tror att jag kände mig ganska [kristen] själv men 

visste inte riktigt vart jag skulle placera mig. ”Ja, men jag 

är ju kristen, men jag är ju …”. Var på den här skalan som 

kristen, alltså hyperkristen och så inte alls? Var ligger jag på 

den där skalan egentligen?

Maria: Mm. Så det är inte antingen eller utan en skala 

liksom?

Lena: Mittemellan. Alltså man kan tro mer eller mindre. 

Antingen så här, man är hyper, alltså überkristen och det är 



116 bara Bibeln som gäller och liksom … Kommer nån och säger 

att det inte stämmer då blir man förbannad liksom. /…/ El-

ler det här att verkligen inte tro på nånting. De är verkligen 

så här svart och vitt. Jag känner att jag är nånstans så där 

mittemellan (skrattar till) (Lena 2011-10-03).

Thurfjell skriver om hur det att vara kristen i det svenska sam-
hället ofta associeras med att individen då ingår i en exklusiv 
krets av särskilt religiöst aktiva och troende. Han menar att 
detta är en syn på kristendom som har sina rötter bland annat i 
väckelserörelsen och de frikyrkliga miljöerna.220 Lenas utlägg-
ning i citatet ovan kan ses som relaterad till att det finns en 
utbredd sådan uppfattning, såtillvida att de enda tydliga posi-
tionerna hon beskrev på den tänkta skalan över kristen religi-
ositet var just ytterpunkterna: att vara ”hyperkristen” eller inte 
kristen alls. Positionerna däremellan, någonstans på gråskalan 
mellan det svarta och det vita, framstod som betydligt mer 
oklara, vilket bidrog till att hon hade svårt att placera in sig 
själv på rätt plats. 

Ur ett utifrånperspektiv skulle Lena mycket väl kunnat räk-
nas in i en sådan exklusiv krets av särskilt aktiva och troende 
som Thurfjell talar om, med utgångspunkt i att hon var både 
troende och kyrkligt aktiv, precis som Elise uppfattade sig som 
kristen i relation till dem som inte var kyrkligt aktiva på något 
sätt. Men ur det inifrånperspektiv som Lena representerade, 
framstår det som mer komplicerat. Där räcker det inte själv-
klart med att gå i kyrkan och tro på Gud, utan även andra mer 
eller mindre implicita faktorer kan behöva uppfyllas för att 
individen ska se sig själv som ”lika kristen” som man förmodar 
att andra är, eller som ”tillräckligt kristen” för att passa in i ett 
visst sammanhang



117Omvändelseprocessen

En faktor som påverkade hur de intervjuade ungdomarna 
uppfattade sig själva och sin kristna identitet i förhållande till 
andra, hade att göra med på vilket sätt de kommit fram till 
beslutet att se sig själva som kristna. Som Jennys berättelse 
i början av kapitlet illustrerade, kunde detta ofta framställas 
som en långdragen process som pågick på flera plan. Det gällde 
både för de ungdomar som gått från att inte alls tro på Gud 
eller se sig som kristna till att bli det, och för dem som hade en 
grundläggande tro under uppväxten, som de vid en viss period 
i livet kommit att ompröva och omvärdera. 

Inom den svenska frikyrkorörelsen, liksom i andra delar av 
den evangeliska kristna traditionen, har omvändelse traditio-
nellt sett associerats med något helt annat: att individen ge-
nom en omtumlande och emotionell religiös upplevelse, som 
kan beskrivas som att möta eller ge sig själv till Gud eller Jesus, 
får ett nytt sätt att se på livet och börjar definiera sig som 
kristen.221 Detta har dessutom ofta skett offentligt, till exem-
pel under storskaliga väckelsemöten där människor samlats för 
att uppleva och vittna om sitt möte med Gud, och bekänna 
sig som kristna. Inom den tradition Equmeniakyrkan har sina 
rötter i, har det med tiden blivit betydligt mindre fokus på 
väckelse på det sättet, och bland de intervjuade ungdomarna 
var det ingen som talade om att de upplevt en sådan plötslig 
och offentlig omvändelse.222

Men det var ändå flera av intervjupersonerna som talade om 
att de upplevt en särskild vändpunkt där något hände som fick 
dem att betrakta sig själva och sin relation till religionen på 
ett annat sätt. Ida och Mimmi hörde, som framgått i tidigare 
exempel, till dem som under sin barndom tagit den kristna 
tron rätt mycket för given, men sedan under tonårstiden haft 
en period när de börjat tvivla på denna. Detta var för båda två 
knutet till att de av flera skäl genomgick en svår tid som ton-
åringar, bland annat beroende på allvarlig sjukdom i familjen. 



118 Trots sina tvivel hade de båda två hela tiden fortsatt vara aktiva 
i Equmenia, och i de respektive intervjuerna berättade de om 
hur vänner eller ledare där vid ett specifikt tillfälle engagerat 
dem i förbön för de svårt sjuka släktingarna och att just detta 
tillfälle hade haft stor betydelse för att de fått ett nytt förhål-
lande till den kristna tron (Ida 2014-02-21, Mimmi 2014-04-
11). Ida formulerade det som att det var då hon hittade Gud:

Ida: Så nånstans där, när mina ledare såg hur jobbigt det var, 

och jag för första gången fick förbön tror jag, /…/ så lättade 

det. Jag hittade typ Gud liksom. Nånstans där. Sedan dess så 

har väl jag sagt att jag är kristen. Det är nånstans där som det 

blev självklart. Men jag har själv tagit det beslutet. Jag har 

valt. Så.

Maria: Så det hände nånting där när de gjorde förbön för 

dig, och … i hela den situationen? Men du säger också att du 

tog det beslutet? Ser du det som det? Att du bestämde dig? 

”Nu tror jag på Gud. Nu är jag kristen.”

Ida: Jaa. Det gör jag. Det var nog ganska många års [väg 

dit] …, det var nog när jag var typ sexton eller sjutton. På 

scoutlägret. ”Hjälp … Gud hjälp mig”, liksom. Det var då jag 

insåg att jag behöver det (Ida 2014-02-21).

Även om det traditionellt inom den evangeliska kristna tra-
ditionen har funnits en bild av att omvändelse är något som 
sker plötsligt och omedelbart, så framhåller forskare på om-
rådet att trots att en viss händelse eller erfarenhet kan vara 
betydelsefull, bör den här typen av religiös förändring snarare 
ses som en process i flera led.223 Inte bara individens person-
liga upplevelse och erfarenheter är viktiga i en sådan process, 
utan också kontextuella faktorer av olika slag. Religionsvetarna 
Lewis R. Rambo och Charles E. Farhadian har till exempel 
argumenterat för att miljön där individen befinner sig är viktig, 
på så sätt att den både kan underlätta och hindra omvändelse-



119processen.224 De lyfter också fram hur en kris av något slag kan 
fungera som en katalysator för förändring genom att den leder 
till ett sökande efter nya sätt att hantera den svåra situation 
man befinner sig i, och att mötet med möjliga alternativ då blir 
ytterligare en central del i omvändelseprocessen.225

I Idas och även Mimmis berättelser fanns flera av de här as-
pekterna med – krisen och omvärderingen av det existerande 
livet i och med att familjen drabbats av sjukdom och även att 
de befann sig i en miljö där det framstod som ett alternativ att 
söka hjälp hos Gud.226 Citatet från Ida illustrerar också hur hon 
inte såg erfarenheterna under förbönen som det enda avgöran-
de ögonblicket, även om det var en viktig händelse, utan att 
beslutet att bli kristen snarare var just slutpunkten på en lång 
process, det vill säga att hon med tiden nådde en viss punkt där 
en förnyad relation till Gud framstod som nödvändig. 

Men vändpunkterna behövde inte nödvändigtvis vara för-
bundna med en svår period i livet. I Linus berättelse fick is-
tället kontexten och andras förståelse av en viss händelse en 
central roll. Som vi såg i kapitel två hade han varit aktiv i Equ-
menia på olika sätt ända sedan han var liten, från början bero-
ende på att hans pappa arbetade inom kyrkan. Samtidigt som 
han på ett plan alltid sett sig som kristen, fick begreppet en 
annan innebörd för honom när han var tolv:

Maria: Har det alltid varit självklart för dig att du är kristen? 

/…/

Linus: Ja alltså på ett sätt har det alltid varit självklart för 

mig, i och med att jag fått med det så tidigt. Så jag kallade 

mig kristen säkert när jag var liten och så. Sen så var det 

väl lägret, mitt första läger, som jag tog ett ganska konkret 

beslut, att jag ville bli det. Eller, det var min första riktiga 

upplevelse av att det här är ju verkligen sant. /…/

Maria: Hur gammal var du då?



120 Linus: Jag var tolv år. Så då fick jag en upplevelse av att 

… ja att jag mötte Jesus. Som man nu kallar det. Det låter 

ju väldigt diffust, men att man ändå upplevde på nåt sätt att 

han var närvarande.

Maria: Hur upplevde du det?

Linus: Det var en ledare som bad för mig … och då bara 

upplevde jag det i hela kroppen liksom att … tjena, vad är 

det som händer, typ. Den här ledaren sade till mig: ”Jag tror 

att det är Jesus som möter dig.” Det kändes så bra liksom. 

Väldigt konstig känsla. Sen är det klart att man sen dess 

har tvivlat hur många gånger som helst liksom. Och så där. 

Men det har blivit på nåt sätt den [gången], det man kan se 

tillbaka på och ändå säga: Ja men den gången då då? Då var 

det ändå på riktigt. Och så där … Men sen är det ju att man 

hela tiden söker tydligare svar. Man vill ha tydligare mär-

ken på väggen för att leda en rätt liksom. Men såna är ju vi 

människor (Linus 2014-02-07).

Här vill jag lyfta fram hur Linus i sin berättelse beskrev situa-
tionen som att det var en av ledarna som först använde religiö-
sa termer för att beskriva den upplevelse han haft. Att ledaren 
så explicit tolkade Linus fysiska och emotionella upplevelse 
som ett möte med Jesus, kan, med Rambo och Farhadians ord, 
betraktas som att ledaren därigenom fungerade som en före-
språkare för ett visst alternativ som därmed blev synligt och i 
förlängningen möjligt att välja för Linus.227 Ledarens roll blir 
emellertid också intressant ur ett intersektionalitetsperspektiv, 
såtillvida att relationen dem emellan kan sägas ha präglats av 
en maktobalans, både med avseende på skillnad i ålder och på 
att ledaren genom sin position som ledare också på något plan 
fungerade som en religiös auktoritet.228 Samtidigt som Linus 
egen upplevelse av den konkreta situationen inte alls ska un-
dervärderas, går det inte att bortse från att sådana kontextuella 
aspekter också kan spela en viktig roll för hur en viss situation 
förstås och vilken mening den tillskrivs. 



121En annan detalj i Linus berättelse som jag vill uppmärksam-
ma, är hur han formulerade det som att han tog ett konkret 
beslut om att han ville bli kristen. Ida hade liknande formule-
ringar i citatet ovan; att hon själv tagit beslutet, att hon själv 
valt. Trots att händelserna de berättade om hade satt djupa 
spår, så beskrev de således det att bli kristen inte som något 
som enbart ”hände” utan som något de själva också måste be-
sluta sig för. Den här betoningen av betydelsen av individens 
eget aktiva val, återkom alltså både hos intervjupersoner som 
beskrev en påtaglig vändpunkt, och de som, likt Jenny och 
Anton, istället beskrev hur de resonerat sig fram till beslutet 
att de var kristna. Rambo och Farhadian ser också detta steg 
som en nödvändig del i omvändelseprocessen, och menar att 
ett sådant aktivt beslut blir ett tecken på individens hängiven-
het och målmedvetenhet.229 De menar också att berättelserna 
eller vittnesmålen om omvändelsen är ytterligare ett sätt för 
individen att visa, eller bevisa, sin hängivenhet, inte minst om 
de presenteras offentligt.230 

Att omvändelseberättelser kan ses som en egen genre, även 
om de skiljer sig mellan olika kontexter, och att de haft en 
viktig roll i olika väckelserörelser, har påpekats av bland andra 
teologen Bruce Hindmarsh som skrivit om engelska sådana ur 
ett historiskt perspektiv.231 Även i de berättelser som fanns i 
mitt material förekom återkommande element som kan ses 
som genretypiska, exempelvis när det gällde kontexten, bak-
grunden, och upplevelserna som ledde fram till beslutet att ak-
tivt betrakta och definiera sig som kristen. Det betyder givetvis 
inte att de, eller de erfarenheter de kretsar runt, är mindre be-
tydelsefulla eller mindre ”sanna” för intervjupersonerna. Men 
som i alla självbiografiska berättandesituationer gör individen 
ett val gällande hur hon eller han vill framställa sig själv.232 
Som etnologen Susanne Nylund Skog har påpekat kan också 
ett visst sätt att berätta på, olika genrekonventioner, fungera 
som ett redskap för att bringa ordning i en för individen kom-



122 plex upplevelse och process, och därmed till exempel göra den 
omtumlande erfarenhet de haft möjlig att förmedla till mig 
under intervjusituationen.233

En religiös erfarenhet eller syrebrist?

Samtidigt som Linus i sin berättelse betonade ledarens tolk-
ning av situationen, så vill jag återigen poängtera att det na-
turligtvis också var helt avgörande hur han själv, både då och 
senare, valde att förstå det han upplevde under förbönen. Även 
Amanda hade ju upplevt förbönssituationer som mycket emo-
tionellt laddade, vilket hade fått henne att allvarligt överväga 
om hon kanske, trots allt, trodde på Gud. Men där Linus, och 
även Mimmi och Ida, efter eftertanke och reflektion valde att 
förstå och beskriva det de upplevt som en religiös erfarenhet, 
gjorde hon, efter liknande reflektioner och överväganden, en 
annan tolkning. Ett sätt att förstå detta är att Amanda hade en 
högre tröskel att ta sig över för att tolka det hon kände och 
upplevde under förbönen som Guds närvaro, än de av inter-
vjupersonerna som redan hade, eller som yngre hade haft, en 
gudstro. Det vill säga, även om situationerna liknade varandra, 
skilde sig bakgrunden och kontexterna åt mellan individer-
na.234

Ytterligare en aspekt som mer eller mindre indirekt framgår 
av berättelserna från Ida, Mimmi, Amanda och Linus, liksom 
från Anton i förra kapitlet, är att det i många av de samman-
hang där ungdomarna befann sig, fanns förväntningar på att 
individerna skulle uppleva någon form av vändpunkt eller om-
vändelse. Elise var en av dem som under intervjun kommen-
terade detta:

Maria: Var det mycket fokus på att man skulle blir frälst? Att 

man liksom skulle bli omvänd?



123Elise: Ja. Ja, det var det. Och det var väl det framför allt 

som jag hade svårt för liksom. Jag menar jag har ju fortfa-

rande … Jag tror på Gud. Jag kallar mig själv kristen. Men 

jag skulle fortfarande inte kunna säga (med förställd röst) 

”Å den här dagen. När det kändes så här! Det var då!” (Elise 

2012-11-23).

Precis innan hade Elise berättat för mig om några av de saker 
som bidrog till att hon inte kände sig hemma i den kyrka där 
hon växte upp. Bland annat gällde det sättet gudstjänsterna 
utformades på, vilket framgick i det förra kapitlet, men det 
fanns också i hennes ögon en alltför stark betoning av vikten 
av missionerande, det vill säga att sprida det kristna budskapet 
och även försöka få andra att bli kristna, liksom en syn på bön 
och förbön och vad de kunde åstadkomma som hon inte de-
lade. Dessutom tog hon upp att det fanns förväntningar på att 
”möta Jesus”, vilket var det som föranledde min fråga i citatet 
ovan om hon upplevde att det var ett starkt fokus på att bli 
frälst. 

Anton beskrev i det tidigare citatet i kapitel tre hur han 
upplevde det som obehagligt när stora sammankomster kom 
att inriktas mot att de närvarande skulle komma fram och bli 
frälsta. Även Elise uppfattade just den känslomässiga stämning 
som kunde uppstå i situationer när det blev ett starkt fokus 
på omvändelse som ett potentiellt problem, men det exempel 
hon gav på sådana situationer skilde sig i flera avseenden från 
de stora intensiva sammankomster, präglade av kollektiv upp-
rymdhet, som Anton hänvisade till:

Elise: Jag pratade faktiskt lite om det häromdagen med några 

kompisar. Att det mera är … Alltså det är klart att det blir en 

väldigt … Man är så här … Man går på gymnasiet … man är 

fjorton, femton, sexton, sjutton … Man sitter i ett litet rum 

med en snygg ungdomsledare som liksom … spelar gitarr. 



124 Och så sitter alla där och bara … Liksom litet rum, tända 

ljus, väldigt mycket känslor … väldigt mycket tankar i den 

åldern. Det blir ju … Ja. Det var nån som hade läst en bok 

där det stod ”Det är inte Gud, det är syrebrist” liksom. Alltså 

lite den grejen. Alltså det blir så här … det är för … Man 

bygger så mycket upp en känsla. Det var det jag kunde vara 

rädd för eller tyckte var jobbigt med kyrkan. Att det kändes 

som att … Det här är inte på riktigt (Elise 2012-11-23).

Samtidigt som de situationer Anton och Elise beskrev var olika 
på många sätt, lade således båda stor vikt vid det de uppfatta-
de som en risk att en viss stämning kan få människor att tänka 
och agera på ett annat sätt än de kanske gjort annars.235 Elise 
framställde också just tonåringar som en kategori som skulle 
vara särskilt känslig för den här sortens påverkan, inte minst i 
relation till den typ av representant för den kristna grunden 
som hon beskrev – en ung, snygg, gitarrspelande ungdomsled-
are236. Det implicita budskapet blir genom hennes ordval att 
det inte bara handlar om en religiös upplevelse, utan också 
om en känslomässig sådan, som kan omfatta även romantiska 
känslor bland de deltagande tonåringarna, och för den delen 
även sexuell attraktion. Som Elise skildrade sina upplevelser 
av sådana situationer samspelar således religion, kön och ålder 
med varandra i hur relationerna mellan deltagarna konstitue-
ras och i vilka affektiva praktiker som uppstår i en viss situa-
tion. Jag vill poängtera att detta i sin tur kan ses som knutet till 
de maktrelationer som dels kommer ur de närvarandes olika 
positioner, dels uppstår i den givna situationen.237

De upplevda förväntningarna på att religiositeten skulle 
omfatta inte bara vissa religiösa praktiker eller ett instämman-
de i centrala trosföreställningar inom kyrkan, utan även vissa 
affektiva praktiker, kunde också ha betydelse för hur ungdo-



125marna positionerade sig själva i relation till den kristna iden-
titeten. De var tvungna att förhålla sig till dessa förväntningar 
på ett eller annat sätt, och i den situation intervjuerna utgjorde 
kunde berättelser runt detta bli en del i den narrativa iden-
titetskonstruktionen.238 För dem som hade upplevt ett starkt 
laddat emotionellt ögonblick i en religiös kontext, kunde be-
rättelser om det användas för att motivera och förklara be-
slutet att se sig som kristen – som vi sett i exemplen från Ida, 
Linus och Mimmi ovan (Ida 2014-02-21, Linus 2014-02-07, 
Mimmi 2014-04-11). För dem som inte hade erfarenhet av en 
sådan upplevelse kunde andra berättelser användas för att för-
klara beslutet att inte definiera sig själv som kristen. Olivia be-
rättade till exempel om ett specifikt tillfälle när en av hennes 
ledare talat om att ”känna handen på hjärtat”, och hur hennes 
avsaknad av en sådan känsla hade bidragit till att hon i tonåren 
bestämde sig för att hon inte var kristen (Olivia 2012-03-20).

Samtidigt har det framgått att det inte var självklart att en 
stark emotionell erfarenhet till exempel under förbön, betrak-
tades som just en religiös upplevelse. I slutändan var individen 
tvungen att göra ett aktivt val när det gällde hur hon eller 
han förhöll sig till upplevelsen i fråga och som exemplet från 
Amanda visar kunde även en stark emotionell erfarenhet ut-
mynna i en förvissning om att personen ifråga inte trodde på 
Gud (Amanda 2011-09-14). Slutligen kunde även avsaknaden 
av en speciell vändpunkt eller emotionellt laddad erfarenhet i 
den religiösa kontexten också användas för att stärka den egna 
positionen i relation till den kristna identiteten. Både Moa och 
Elise framhöll till exempel under intervjuerna att det kunde 
ses som positivt, och som ett tecken på starkare tro, att inte ha 
haft en konkret omvändelseupplevelse men ändå vara trygg i 
sin kristna identitet (Moa 2012-11-13, Elise 2012-11-23). 



126 Leva som kristen

I intervjuerna blev det tydligt att de förväntningar som ung-
domarna uppfattade fanns inom ungdomsorganisationen och 
de lokala församlingarna om hur de borde leva sina dagliga liv, 
befann sig på flera olika nivåer. För det första beskrev inter-
vjupersonerna förväntningar förbundna med en mer övergri-
pande inställning till livet och människor runt omkring, något 
de ofta sammanfattade som en ambition att leva efter ”den 
gyllene regeln”, det vill säga att försöka handla mot sina med-
människor som man vill att de ska handla mot en själv.239 För 
det andra kom de in på förväntningar om hur de borde förhålla 
sig till, eller praktisera den kristna tron, som framgick i det 
föregående avsnittet. För det tredje tog de upp förväntning-
ar knutna till livsstilsfrågor, som exempelvis inställningen till 
alkohol och sexuella relationer, alltså den typ av frågor som 
även människor utanför den kyrkliga kontexten ofta tycktes 
förknippa med hur ”unga kristna” eller ”frikyrkoungdomar” 
borde bete sig.

Att dessa olika nivåer av förväntningar inte alltid var i sam-
klang med varandra, reflekterades i intervjun med Amanda:

Maria: Hur skulle man vara, om man var en ”god kristen” då 

liksom? Vilket intryck var det du fick? /…/

Amanda: Ähm … Jag tror det var väldigt olika, vad de oli-

ka ledarna tyckte. Men det var väl liksom, alltså … som god 

kristen skulle man väl … Ja hos de flesta tror jag verkligen 

det var att man skulle vara en bra person. Det var faktiskt 

den uppfattningen jag fick. Det låter lite ”cheesy” men … De 

var … i alla fall på de här fredagssamlingarna så var det ofta 

det som jag tyckte de sade liksom. Men sen så var det väl 

några då som tyckte väl det här att man ska inte dricka, man 

ska inte ha sex före äktenskapet, man ska inte … Man ska be 

och man ska liksom vara aktiv i sin tro. Det var nog ändå … 

det var flera av ledarna som ändå tyckte att man skulle vara 

det (Amanda 2011-09-14).



127Amandas första spontana svar relaterade således till en mer 
övergripande nivå med mycket öppna förväntningar – att vara 
”en bra person” skulle kunna innebära en mängd olika saker i 
olika sammanhang. Men i nästa steg pekade hon ut betydligt 
mer specifika förväntningar om vad detta förväntades omfatta 
för dem som var just kristna: inte dricka alkohol, inget sex 
före äktenskapet, vara aktiv i, det vill säga praktisera sin tro 
och så vidare. En liknande diskrepans mellan olika nivåer av 
förväntningar på hur man som kristen borde leva sitt liv, fram-
kom i intervjun med Moa. Hon framhöll, som många andra, 
att den viktigaste delen i att leva som kristen enligt henne var 
att försöka leva sitt liv efter ”den gyllene regeln”. Men hon 
berättade också hur hon upplevt att det kunde finnas mer eller 
mindre uttalade förväntningar kopplade till livsstilsfrågor på 
detaljnivå, till exempel när det gällde klädsel. Framför allt på 
gudstjänsterna och andra församlingsrelaterade sammankoms-
ter förväntades deltagarna vara finklädda, och när en av Moas 
vänner kom till kyrkan i träningskläder fick hon höra negati-
va kommentarer om det efteråt. Moa poängterade i intervjun 
att hon inte tyckte att detta stämde överens med budskapet 
om att alla ska accepteras som de är. I så fall, argumenterade 
hon, borde klädseln inte spela någon roll. Som tonåring hade 
hon därför gjort ”revolt” genom att komma till gudstjänster i 
mjukisbyxor, för att belysa den brist på samstämmighet hon 
menade fanns mellan dessa olika ideal och förväntningar. (Moa 
2012-11-13) 

I någon mån kunde också den här typen av förväntningar, 
som rörde en detaljnivå av individernas vardagliga liv, ha be-
tydelse för hur de förhöll sig till identifikationen med beteck-
ningen ”kristen”. När till exempel Elise beskrev det som att hon 
kände sig mindre kristen än andra, knöt hon detta bland annat 
till något så specifikt som att hon brukade använda svordomar 
ibland (Elise 2012-11-23). Det betyder naturligtvis inte att en 
person som använder svordomar, dricker alkohol, har sex före 



128 äktenskapet eller klär sig sjavigt under gudstjänsterna, inte kan 
räkna sig – eller räknas av andra – som kristen. Men exemplen 
visar ändå hur den här typen av konkreta, detaljerade förvänt-
ningar på individernas vardagliga praktik kunde ha betydelse 
för individernas förståelse av sig själva och andra i relation till 
den kristna identiteten.240

Ytterligare ett sätt att förhålla sig till frågan om hur man 
som kristen bör leva sitt liv framkom i intervjun med Linus. 
När vi talade om vad han tyckte var det viktigaste i att leva 
som kristen, framhöll han vikten av att följa den livsstil Jesus 
hade, vilket fick mig att fråga vad han menade med det:

Maria: Vilken livsstil tänker du på då? Kan du beskriva den?

Linus: Nämen det är väl lite det här att … gyllene re-

geln-tänket och att man ska älska sin nästa. Och alla fantas-

tiskt smarta grejer han lär människorna. … Och det är ju det 

jag tänker på. Att man ska … sträva efter hela tiden att vara 

så lik honom på det sättet. Hur han såg andra människor. 

Sen så vet jag att jag kommer misslyckas, varje dag. Men 

… då kommer … nåden (skrattar) in. Men det är ju en helt 

annan historia kanske. 

Maria: Ja, men det är intressant. Just hur man tänker runt 

de här sakerna.

Linus: Ja. Så det är väl det som är det viktigaste kanske 

då. Att sträva efter att vara så lik Jesus som möjligt (Linus 

2014-02-07).241

Thurfjell skriver om hur det religiösa språket i hög grad har 
gått förlorat i dagens svenska samhälle, och att det som tidi-
gare var självklara sätt att uttrycka sig, nu har fått en ändrad 
betydelse, eller tycks sakna relevans för människor. De upp-
levelser människor har som tidigare skulle uttryckts i religi-
ösa termer, beskrivs och förklaras nu på andra sätt.242 I vilken 
grad intervjupersonerna använde ett religiöst språk varierade 



129mellan individerna. Just den gyllene regeln föreföll vara så väl-
etablerad och närmast ett allmängods, att den utan närmare 
eftertanke kunde nämnas av de flesta av intervjupersonerna, 
oavsett hur de i övrigt förhöll sig till organisationens kristna 
grund. Att andra ord och uttryck kunde uppfattas som mer 
främmande märktes i hur de genom gester, tonfall och minspel 
kunde distansera sig från sitt eget sätt att uttrycka sig.

Linus hörde till dem som under intervjun ledigt rörde sig 
med ett religiöst språk och uttryckssätt, såväl när han talade 
om Jesus som förebild för hur han ville leva sitt liv, som i ci-
tatet ovan, om sina erfarenheter av förbön eller om vikten av 
att älska sin nästa. Men i den ovanstående passagen markerade 
även han genom sitt tonfall och skratt ändå distans till ett av de 
ord han valde att använda: ”nåden”. Hans sätt att säga just det-
ta ord gav mig intrycket att han uppfattade det som lite udda 
och avvikande. Det religiösa språket är, väl att märka, emel-
lertid också kopplat till kontexten. Att Linus distanserade sig 
från sitt val av ordet ”nåd” under en forskningsintervju på ett 
café i Stockholm, betyder inte självklart att han skulle ha sett 
det som malplacerat i en annan, mer religiöst präglad kontext.

Alkohol och droger

Som framgått tidigare i boken, var en viss syn på alkohol och 
även sexuella relationer något av det människor utanför den 
kyrkliga kontexten i första hand tenderade att associera med 
intervjupersonernas anknytning till Equmenia. Även om det 
inom frikyrkorörelsen i stort har skett betydande förändringar 
i förhållningssätten till sådana livsstilsfrågor, till exempel när 
det gäller synen på helnykterhet och samboförhållanden, var 
både alkohol och sex också fortfarande högst aktuella frågor 
inom ungdomsorganisationen, vilket exemplen från intervju-
materialet har visat.243 Flera av intervjupersonerna hade erfa-



130 renhet av att det anordnats temakvällar om alkohol eller att 
ämnet diskuterats på andra sätt i ungdomsgruppen.  Olivia, 
som alltså var femton, berättade till exempel att de pratat 
om alkohol på scouterna och att ledarna då uppmanat dem 
att ringa ifall de blev berusade och inte vågade ringa hem till 
föräldrarna, medan sjuttonåriga Lukas förklarade att en av de 
saker de diskuterat angående vikten av att ledarna var goda 
före bilder, var just att de måste undvika att bli berusade (Oli-
via 2012-03-20, Lukas 2012-04-18).

Rasmus, som var nitton, och Ida hade däremot inte varit 
med om att alkohol diskuterats på något organiserat sätt i ung-
domsgrupperna de tillhörde. Båda två förklarade under de res-
pektive intervjuerna att de antog att det berodde på att alla i 
deras lokala Equmeniaförening delade synen att alkohol skulle 
brukas mycket måttligt eller inte alls. I och med att det var 
konsensus om detta, fanns inget behov av att diskutera frågan 
(Rasmus 2012-04-10, Ida 2014-02-21). En sådan stark norm 
kunde också påverka hur ungdomarna talade om alkohol sins-
emellan. Jens, som ju var sjutton, förklarade till exempel att 
även om några av hans vänner inom Equmenia hade valt att 
dricka alkohol i sammanhang utanför kyrkan, uppfattade han 
det som otänkbart att de skulle berätta om sina eskapader för 
vännerna i ungdomsgruppen. Det var ett tydligt tabu, som han 
uttryckte det.

Om någon bröt mot de mer eller mindre uttalade regler-
na runt hur man skulle förhålla sig till alkohol, väckte det i 
allmänhet negativa reaktioner. Flera av intervjupersonerna 
redo gjorde för händelser när någon överträtt gränserna, till ex-
empel genom att uppträda berusat eller berätta entusiastiskt 
om sitt festande. Ett exempel som Jens tog upp, var hur några 
personer druckit öl i hotellbaren under en skidresa arrangerad 
av Equmenia. De vuxna ledarna hade reagerat skarpt på detta, 
men Jens tyckte i efterhand att det egentligen var lite oklart 
varför det uppmärksammades så markant, eftersom de perso-



131ner det rörde var över arton år (Jens 2014-03-10). Även om 
förhållningssättet till alkohol i intervjuerna ofta beskrevs som 
ett individuellt val, och i första hand som frikopplat från reli-
giöst grundade överväganden, så fanns det med andra ord ett 
starkt tryck inom Equmenia att avstå från alkohol, eller vara 
mycket måttlig i sitt alkoholbruk.244 

Under intervjuerna frågade jag också intervjupersonerna om 
de hade erfarenhet av diskussioner om droger och drogbruk, 
med utgångspunkt i att alkoholkonsumtionen bland unga un-
der de senaste åren varit på nedgång, medan drogbruket inte 
följer samma mönster.245 Ingen av de intervjuade ungdomarna 
hade emellertid varit med om att droger och drogbruk togs 
upp till diskussion i de lokala Equmeniaföreningarna. Det 
framstod i hög grad som en ickefråga som överhuvudtaget 
inte berördes, vilket flera av ungdomarna antog berodde på 
att drogbruk eller narkotikaanvändning uppfattades som så 
otänkbart, eller så förbjudet, att de ansvariga inte såg något 
behov av att diskutera det (t.ex. Anton 2011-10-14, Mimmi 
2013-04-11, Jens 2014-03-10). 

Samtidigt hade ett antal av de ungdomar jag intervjuade på 
olika sätt kommit i kontakt med droger i sin omgivning, det 
vill säga bland vänner och bekanta. Moa beskrev närvaron av 
droger under sin uppväxt på följande sätt:

Maria: Är det [narkotikaanvändning] något som ni har dis-

kuterat eller som du har varit i kontakt med eller så?

Moa: Det har inte heller varit nån … nån, nåt tema liksom 

eller så. Men … alltså … i Markby där jag kommer ifrån, så 

är … alltså dom har tagit ett av Sveriges största GHB-fynd246 

där. (eftertryckligt) I Markby! Så, alltså … narkotika och dro-

ger finns ganska nära. Även om jag aldrig har fysiskt stött på 

droger. Så har man alltid, man har det i bakhuvudet att här 

finns mycket droger. Alltså hela nian som jag gick i skolan, så 

fanns ett ställe utanför trapphusområdet. Så stod det alltid, 



132 varje morgon, en polisbil. Som man visste: ”Ska dom in och 

ta nån som röker på eller som har tagit nåt …”. Alltså det 

var liksom sjukt hur mycket det ändå fanns. Även om det 

kanske inte var, var och varannan person som knarkade, så 

är det ändå tyvärr väldigt stort. Så att det var också sånt som 

liksom: man pratar om det i gänget. Men det var nog aldrig 

några temakvällar eller så runt det (Moa 2012-11-13).

Oftast var det, precis som för Moa, i första hand i ungdoms-
miljöer utanför Equmenia som intervjupersonerna hade stött 
på droger, men Jens, Anton och Amanda kände alla också 
till personer i deras ålder med anknytning till den frikyrkli-
ga kontexten, som hade testat eller mer regelbundet använt 
droger (Jens 2014-03-10, Anton 2011-10-14, Amanda 2011-
09-14). Droger och drogbruk var således inte frånvarande i 
ungdomarnas vardagsverklighet, och inte ens i den kyrkliga 
miljön, även om deras intryck var att vuxenvärlden trodde det. 

Tendensen att det inte arrangerades mer organiserade dis-
kussioner om droger, kan givetvis ha flera orsaker. Ur per-
spektivet att drogbruk är olagligt, kan det till exempel tyck-
as naturligt att den frikyrkliga etikens fokus på hur individen 
bör förhålla sig till njutningsmedel som sex och alkohol, inte 
inkluderade förhållningssättet till just droger.247 Från den syn-
vinkeln handlar det inte om ett val individen kan göra, där hon 
eller han kan behöva hjälp att välja rätt, utan om något som 
genom sin olaglighet förväntas ligga utanför den individuella 
valsfären, precis som alla andra brott. 

Men i det här sammanhanget vill jag också sätta avsaknaden 
av diskussioner om droger och narkotika i relation till de domi-
nerande föreställningarna om frikyrkoungdom. Det vill säga: 
Att bilden av frikyrkligt aktiva ungdomar så starkt är förknip-
pad med att vara välartad och skötsam, går att se som en bi-
dragande orsak till att det i vuxenvärldens ögon framstod som 
irrelevant att tala med dem om droger. Appiah menar att de 



133idéer och föreställningar som associeras med människor som 
hör till en viss kategori, kan få effekter på exempelvis ett psy-
kologiskt eller socialt plan.248 Att de vuxna inom ungdomsor-
ganisationen och de lokala församlingarna  föreföll blunda för 
något som potentiellt skulle kunna vara ett problem, på ett 
sätt de kanske inte skulle ha gjort om det hade rört sig om en 
annan kategori ungdomar, skulle kunna ses som exempel på 
sådana sociala effekter.

Att tala om sex och sexualitet

Vid sidan av alkohol var alltså sex och sexualitet den livsstils-
fråga som fick störst utrymme i samtalen och diskussionerna 
inom ungdomsgrupperna.249 Ibland rörde det sig i första hand 
om en mer generell form av sex- och samlevnadsdiskussioner 
utan särskild koppling till religiösa frågor. Jens berättade till 
exempel om hur de i den lokala Equmeniaförening han till-
hörde, regelbundet brukade ha speciella kill- och tjejkvällar 
där de talade om kropp och sexualitet, men också värderingar 
och synsätt. Dessa diskussioner var, i hans erfarenhet, sällan 
knutna till religiösa frågeställningar. De diskuterade således 
inte exempelvis huruvida sex före äktenskapet var okej, utan 
andra aspekter av sex och sexualitet som kunde vara aktuella 
för ungdomar i den åldern – sexuell läggning, kroppslig ut-
veckling, våldtäkt och så vidare. Dessutom hade de, berättade 
Jens, ofta engagerade diskussioner om feminism och jämställd-
het (Jens 2014-03-10). 

I andra fall hade diskussionerna om sex och sexualitet en 
påtaglig koppling till religiösa frågor och förhållningssätt. Un-
der den period jag genomförde intervjuerna, hade Equmenia-
kyrkan nyligen genomgått en process där de centralt beslutat 
om en positiv inställning till vigslar av samkönade par, men lå-
tit varje församling för sig besluta hur just de ville ställa sig till 



134 frågan. Därmed hade flera av intervjupersonerna erfarenhet av 
att frågor runt homosexualitet diskuterats flitigt i Equmenia-
kontexten. Den genomgående inställningen bland de intervju-
ade ungdomarna var att homosexualitet i deras ögon var något 
oproblematiskt, och alla som nämnde frågan om samkönade 
äktenskap under intervjun berättade att deras församlingar ef-
ter mer eller mindre livliga diskussioner, ställt sig positiva. 

Samtidigt var miljöerna inom ungdomsgrupperna i hög grad 
heteronormativt präglade. Det var i första hand heterosexuella 
parförhållanden och sexuella relationer som diskuterades, och 
även om ingen upplevt att andra sexuella läggningar fördöm-
des i just deras lokala Equmeniagrupper, var homo-, bi- eller 
transsexualitet inte helt igenom något okontroversiellt och 
självklart. Olivia berättade till exempel hur svårt det hade va-
rit för en av hennes vänner att komma ut som homosexuell i 
ungdomsorganisationen och Anton berättade hur han i olika 
sammanhang upplevt att homosexualitet var en kontroversiell 
fråga för många inom Equmenia, som hade gett upphov till så 
intensiva debatter att han med tiden undvek att ta upp den i 
miljöer där han inte kände de närvarande väl (Olivia 2012-03-
20, Anton 2011-10-14).

Även när det gällde heterosexuella relationer kunde dis-
kussionerna relateras till frågor om rätt och fel beteende som 
kristen. Amanda berättade till exempel hur sexuella relatio-
ner före äktenskapet var något de regelbundet diskuterade 
inom den ungdomsgrupp hon tillhörde, ofta utifrån frågan om 
vad som räknades som en synd och vad som inte gjorde det 
(Amanda 2011-09-14). Elise hörde också till dem som hade 
erfarenhet av att ledarna för ungdomsgruppen anordnade dis-
kussioner om sex och sexualitet utifrån religiösa aspekter. Hon 
återgav flera exempel på när dessa diskussioner i hennes ögon 
inte hade fungerat särskilt väl, bland annat när de vid ett till-
fälle bjudit in en extern diskussionsledare:



135Elise: Jag minns tydligt en gång /…/ när vi skulle prata om 

relationer och … ja men sexuella relationer … och vad (med 

eftertryck och skepsis) vad Bibeln sade om det. Skulle vi 

liksom ha en kväll om. Och då hade dom hyrt in nån annan 

föreläsare liksom. Och det kan man väl … ibland kan man 

väl förstå att vissa tycker det är jobbigt att prata om det. 

Kanske speciellt med sina egna ungdomar. Det kanske är 

lättare att prata om det med någon annans ungdomar. Och 

då tyckte jag nog: ”Vad kul! Nu kommer det att komma nån 

annan!” Då hade jag ändå lite … ja. Jag kanske tyckte att jag 

hade lite förhoppningar att det skulle bli liksom … så. Och 

det var verkligen en flopp! För att det kändes som att hon 

inte … hon var ännu mer nervös liksom. /…/ Hon hade ett 

jättetjockt kompendium med en massa sidor och utklipp då 

så här. Med citat från Bibeln. ”Här och här står det det här 

och det här.” Och så skulle vi sitta och bläddra. Det var ju 

hur mycket som helst liksom. Helt utdraget ur sitt sam-

manhang. Och det säger ju, upplever jag, ingenting (Elise 

2012-11-23).

Att Elise ställde sig frågande till varför de under en temakväll 
om sex och sexuella relationer överhuvudtaget skulle utgå från 
vad som stod i Bibeln om detta, framgick tydligt av hennes 
skeptiska tonfall. Men hon framstod som minst lika kritisk till 
sättet temakvällen arrangerades på, som till exempel att före-
läsaren utgick från ett kompendium med lösryckta bibelcitat. 
De hade en del samtal i smågrupper också, vilket hon tyckte 
var ett bra grepp, men framför allt i den avslutande storgrupps-
diskussionen upplevde Elise att den inhyrda diskussionsleda-
ren hade svårt att tala om sex och sexualitet på ett avslappnat 
sätt:

Elise: Jag minns att hon frågade oss /…/ Hur man såg på 

nån annan, utifrån, att dom var tillsammans. Att det inte 



136 bara var en grej som man liksom … bestämde själv utan hur 

det märktes utåt. Och då sade jag … då vet jag att jag sade 

nånting så här att: ”Jamen om jag ser två personer hångla 

på stan, så här nyktert. Då tänker jag att dom antagligen är 

tillsammans för annars skulle man inte direkt göra det.” Och 

hon hade jättesvårt att ens säga ”hångla”, liksom. Vilket kan-

ske inte är jätte … Jag vet inte, det ordet är liksom så här … 

Jamen, det är ett ganska vanligt ord när man går på gymna-

siet och det känns som att hon kanske borde väl åtminstone 

klara av det. Hon blev så här: (med tillgjord röst) ”Ja, då när 

man … eh … jaa”. Ja, men som att det blev jobbigt för att 

jag var så rak. Och det var ändå ingen stor grej att säga (Elise 

2012-11-23).

Ett sätt att förstå de reaktioner Elise beskrev att hon fick på 
sitt ordval under storgruppsdiskussionen, är att hon genom 
att använda ordet ”hångla” uppfattades utmana de mer eller 
mindre uttalade spelreglerna för situationen. Det skulle med 
andra ord delvis kunna handla om att hon använde ett språk-
bruk som föll utanför det accepterade i den specifika kontex-
ten, men också om att ordvalet tenderade att vrida diskussio-
nen mer mot ungdomarnas vardagsverklighet istället för mot 
bibelcitaten. Hon och ledaren för diskussionen föreföll med 
andra ord ha haft olika uppfattningar om vad som borde vara 
huvudfokus för och målet med temakvällen.

 När Elise sedan återgav händelsen under intervjun, gjorde 
hon på olika sätt en distinktion mellan kategorin ”ungdom” 
där hon placerade in sig själv, och ”de vuxna”, där ledarna och 
den inbjudna talaren placerades. Den här uppdelningen skapa-
des till exempel genom hur hon talade om hur ”vissa” (vuxna) 
förhöll sig till sina egna och andras ungdomar och genom att 
slå fast att ”hångla” inte är ett särskilt kontroversiellt ord för 
svenska gymnasieungdomar. Ur ett perspektiv går det alltså 



137att se Elises redogörelse som en berättelse om motsättningar 
mellan vuxenvärldens och ungdomars sätt att förhålla sig till 
sexualitet. Men hennes ifrågasättande handlade också om de 
religiösa aspekterna; att de skulle utgå från vad Bibeln sade 
och diskutera lösryckta bibelcitat. Här är således ytterligare ett 
exempel på hur positionerna som ungdom och vuxen kunde 
samspela med vem som förmodades, eller förväntade sig ha 
störst religiös auktoritet i en given situation och kontext och 
hur det ur detta uppstod maktrelationer som påverkade indi-
vidernas handlingsmöjligheter, liksom hur det de gjorde och 
sade uppfattades.250 

Kritik och motsättningar

Som framgått tidigare var Elise också på andra sätt kritisk till 
hur ungdomsverksamheten i den ekumeniska församling hon 
varit aktiv i hade bedrivits. Hon påpekade under intervjun att 
en av de saker hon upplevde som mest problematisk var när 
olika frågor gällande allt från homosexualitet till abort i alltför 
hög grad presenterades som att: ”Så här är det. Så här säger 
Bibeln. Punkt” (Elise 2012-11-23). Hon ifrågasatte således inte 
bara vissa av de åsikter som dominerade, utan kanske framför 
allt den upplevda bristen på möjligheter att diskutera och få 
gehör för att hon tyckte annorlunda. Där Jens, och flera andra, 
beskrev kyrkan och ungdomsgruppen som en frizon, där de 
kunde vara som de ville, tyckte alltså Elise att hon i umgänget 
där hämmades i sina åsikter och sina möjligheter att uttrycka 
dem (jfr Jens 2014-03-10).251

Att Elise ändå fortsatte att protestera och ifrågasätta det 
som sades av ungdomsledarna, när hon hade en annan åsikt, 
ledde vid upprepade tillfällen till att hon hamnade i konflikt 
med de vuxna ledarna och framför allt med ungdomspastorn 
i församlingen:



138 Maria: Så det var både hur man sade saker och ting, alltså 

själva formerna för andakter och gudstjänster, och vad man 

sade, som du hade lite problem med?

Elise: Ja, absolut. Och det blir väl så … Jag var väl ganska 

så här bestämd liksom … då. Eller nu också, men … Eller jag 

kunde väl bli lite så … Han som var vår ungdomspastor, som 

vi hade ganska mycket kontakt med, eller som höll i alla de 

här grejerna. Vi kände väl båda två ganska tidigt att vi inte 

funkade … eller vi blev ganska ofta inte överens. Men jag 

vet att många tyckte att han var väldigt bra. Många trivdes 

väldigt bra med honom. Och då kände väl jag också till slut 

kanske … Att det kanske bara är jag som inte har hamnat på 

rätt ställe här liksom. Jag säger ju inte att det här behöver 

vara en dålig församling. Men jag tycker väl i och för sig att 

en församling ska kunna ha plats för alla, inte en viss typ 

bara (Elise 2012-11-23).

De återkommande konflikterna ledde till att Elise med tiden 
slutade vara aktiv i tonårsgruppen i den lokala kyrkan, samti-
digt som hon fortsatte vara aktiv på den regionala och även 
den nationella nivån av Equmenia. Som syns i citatet lade hon, 
när hon beskrev händelseförloppet med några års distans, en 
del av ansvaret för vad som hände på sig själv. Att det var hon 
som hade hamnat fel, eller att det var hon som betedde sig på 
fel sätt, i och med att hon var så ”bestämd”, som hon uttryckte 
det. Relaterat till diskussionerna i kapitel tre om hur det fanns 
en stark konsensus om att verksamheten i ungdomsgrupper-
na skulle präglas av kärlek, förståelse och tolerans, går det att 
tolka situationen som att Elises bestämda och ifrågasättande 
förhållningssätt bröt mot de etablerade känsloreglerna.252 

Ett annat sätt att förstå de relationella affektiva praktiker-
na som pågick i den situation Elise berättade om, är emel-
lertid att inte heller ungdomspastorn, som var den hon oftast 
hamnade i konflikt med, lyckades leva upp till de etablerade 



139känslo reglerna. I det föregående kapitlet diskuterade jag be-
greppet containing, som Jacobson och Lindblom använder för 
att beteckna det emotionella arbete som utförs när en person 
försöker fortsätta vara vänlig och tillmötesgående även när 
hon eller han blir negativt eller aggressivt bemött och oav-
sett hur stor irritation hon känner inombords.253 Med tanke 
på ungdomspastorns position som vuxen, som religiös aukto-
ritetsperson och som en av ledarna för ungdomsverksamheten, 
går det att tolka situationen, utifrån hur Elise beskrev den i 
intervjun, som att det problematiska inte i första hand var att 
hon kontinuerligt ifrågasatte och kritiserade, utan att pastorn 
inte lyckades hålla tillbaka sina negativa reaktioner på hennes 
beteende. Även hans beteende och attityd skulle med andra 
ord kunna betraktas som ett brott mot idealen om kärlek, för-
ståelse och tolerans.

Mimmi berättade om sin tonårstid på ett liknande sätt. När 
jag under intervjun frågade vilka värderingar hon tyckte för-
medlades inom Equmenia, tänkte hon efter en stund och sva-
rade sedan skrattande ”Man ska vara snäll!”. Hennes minspel 
och tonfall indikerade att hon hade en viss ironisk distans till 
sitt eget uttalande. Men samtidigt kan just snällhet stå som ett 
samlande begrepp för många av de aspekter de intervjuade 
ungdomarna lyfte fram som viktiga i umgänget inom Equme-
nia. Att acceptera andra, låta andra vara som de är, uppmuntra 
varandra, och vara omtänksam, ingår ju i hög grad i det som 
brukar betecknas som just snällhet. Snällheten skulle med 
 andra ord kunna ses som en affektiv praktik som i handling 
kanaliserar idealet om att sprida kärlek och älska sin nästa.254 

Men under den period i tonåren när Mimmi brottades med 
sin tro och försökte komma underfund med ifall hon var med 
i Equmenia på eget initiativ eller för att föräldrarna och för-
samlingen förväntade sig det av henne, levde hon inte riktigt 
upp till detta ideal. I likhet med Elise beskrev Mimmi under 
intervjun hur hon framför allt under diskussioner och bibel-



140 studier varit uttalat ifrågasättande och ibland haft en negativ 
ton, i så stor utsträckning att hon hade fått kommentarer om 
sin attityd flera år senare:

Mimmi: Det var [på lägret] i vintras som jag fick höra: ”Ja, 

men det är ju Mimmi som var så anti allting!” (skrattar till) 

Men det är så där lustigt också varför … Jag undrar hur dom, 

liksom ledarna runt omkring såg [på mig] … Eftersom att 

jag var med hela tiden och sen var så anti. /…/

Maria: Upplevde du dig … liksom … upplevde du dig 

själv som arg?

Mimmi: Frustrerad kanske men inte arg. 

Maria: Så det här att man kom ihåg dig som anti. Uppfat-

tade du att det var OK att vara arg och irriterad eller var det 

ett problem?

Mimmi: Njaa … kanske inte … ja men på nåt sätt … inte 

problem men kanske … Jag har ju tyckt själv att det har 

varit jobbigt att jag har känt så. Och då kanske också: Men oj 

vad tänker andra?! (Mimmi 2014-04-11).

Även om Mimmi själv såg det som att hon framför allt sade 
vad hon tänkte och tyckte under diskussionerna också när 
detta innebar kritik eller ifrågasättande av det ledarna sade, 
verbaliserades hennes attityd alltså av hennes gamla bekant 
som ”anti”, vilket automatiskt gör att det får en negativ klang. 
Att hennes beteende avvek från det förväntade inom gruppen 
märktes således både i ordvalet, och i det faktum att personen 
ifråga fann det aktuellt att referera till detta flera år efteråt. 
Som framgår av citatet uppfattade jag under intervjun att det 
låg en del ilska bakom Mimmis attityd som tonåring, det vill 
säga att det var ett underliggande missnöje som tog sig uttryck 
i ifrågasättande och kritik. Här uppstod emellertid en snabb 
förhandling mellan oss, där hon avfärdade beteckningen ”arg” 
och hellre ville använda ordet ”frustrerad” för att beskriva hur 
hon kände sig. 



141På så vis kan den sista delen av citatet ses som en illustration 
av Wetherells tes om att emotioner uppstår, förhandlas och 
värderas intersubjektivt, det vill säga i dialogiska aktiviteter 
och möten mellan människor.255 Genom att använda ”frustre-
rad” valde Mimmi ett ord som på många sätt har andra as-
sociationer än både beteckningen ”anti”, som hennes bekant 
använde, och beteckningen ”arg”, som jag förde in i samtalet. 
Intressant nog plockade jag, som synes, inte upp Mimmis ord-
val under intervjun, utan fortsatte använda orden ”arg” och 
”irriterad”, som var det tankespår jag var inne på. Eftersom jag 
som intervjuare var den som styrde samtalet, fick alltså hennes 
val av ord inte genomslag i den pågående samtals situationen. 
Samtidigt, som slutet av citatet indikerar, föreföll hon accep-
tera denna beskrivning i det fortsatta samtalet, vilket också 
exemplifierar vilken betydelse sociala relationer och inter-
aktion, i det här fallet i själva intervjusituationen, har för de 
affektiva praktikerna. Just där och då verbaliserades Mimmis 
känslomässiga attityd av mig som ilska och irritation, och i och 
med att hon i stunden ändå accepterade denna verbalisering, 
var det detta vårt fortsatta samtal kom att handla om, oavsett 
vilket affektivt flöde denna artikulerade emotion hade sitt ur-
sprung i.256

Den svåra rollen som ledare

I citatet ovan lyfte Mimmi också frågan om vad ledarna egent-
ligen tyckte om hennes beteende. Till skillnad från Elise hade 
hon inte hamnat i explicita konflikter med de vuxna i lokal-
föreningen, men hon hade alltså ändå uppfattat att hennes be-
teende inte nödvändigtvis var uppskattat.257 Linus, som hade 
erfarenhet både av att arbeta som ideell ledare för scoutgrup-
per och tonårsgrupper, och av att vara anställd som ungdoms-
ledare i en församling, reflekterade i intervjun runt liknande 
situationer ur just ledarens perspektiv:
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Linus: Och sen har ju jag stött på så många jobbiga tonåring-

ar liksom, som man vill bara … aargh … skaka om liksom. 

Kasta ut ibland. Men då är det viktigt att ha det i bakhuvu-

det i alla fall [att uppdraget är att älska alla som de är]. 

Maria: Vad gör du då då? Eller vad har du gjort då? Hur 

reagerar du? När du har sådana jobbiga tonåringar?

Linus: Jobbiga tonåringar? Nån gång har jag … det var i 

Vikbynäs framför allt. Där har jag skickat hem dom. ”Ni får 

inte vara kvar. Ni bara stör”. Och då mår man ju hur dåligt 

som helst över att man ens har hamnat i den situationen. 

Och det har tagit knäcken på mig några gånger. Framför allt 

där, där man kände sig … När man kom till ett nytt ställe 

och var helt plötsligt ansvarig för ungdomsaktiviteter och så 

där. Och så skötte sig inte några och då kände man att … Nu 

förstör dom för dom andra, som tycker att det här är roligt. 

Man hamnar i en väldigt jobbig situation där. Och när man 

behöver skicka hem några från någonting som man egentli-

gen känner är till för dom … ähh … Man mådde jättedåligt. 

Jag var knäckt vissa kvällar liksom. 

Maria: För att du blev arg på dom? /…/

Linus: Jaa. Och för att jag hade behövt vara polis liksom. 

Man anstränger sig för att göra nånting som … att skapa en 

plats där dom kan ha roligt. Ha roligt tillsammans. Och så 

blir det inte så. Utan dom beter sig på ett orespektfullt sätt 

liksom. Man blir väldigt känslig för sånt. När man anstränger 

sig för att dom ska ha det bra och så tar dom inte emot det 

(Linus 2014-02-07).

I Linus redogörelse går det att urskilja flera olika bidragande 
orsaker till att han upplevde den beskrivna situationen som 
besvärlig. Dels att den ilska han kände, där han helst hade ve-
lat skaka om eller kasta ut ungdomarna, inte stämmer överens 
med de ideal om att ge kärlek och att älska sin nästa som han 



143hade beskrivit tidigare under intervjun. Sociologen Michelle 
Wolkomir, som skrivit om kristna grupper i USA, påpekar att 
när det ligger stort fokus på att vända andra kinden till och 
älska din nästa, uppfattas vrede som regel som något negativt. 
Även om ilskan i vissa fall kan vara rättmätig, betraktas det 
som något individen bör komma över, för att fullt ut kunna 
känna glädjen av Guds kärlek.258 

Men som Linus framställde det var inte ilskan det enda, eller 
största problemet. Minst lika problematiskt som den känslo-
mässiga reaktionen i sig, var upplevelsen av att vara tvung-
en att agera polis. Även detta exempel vill jag sätta i relation 
till hur affektiva praktiker enligt Wetherell i stor utsträckning 
är något relationellt, som uppstår i individernas samspel och 
interaktion men också är kopplat till makt och maktstruktu-
rer.259 Linus ilska kan, ur ett sådant perspektiv, följaktligen ses 
som ett uttryck för att han inte kände sig helt hemma i rollen 
som ledare, när denna roll innebar att han behövde gå in och 
vara auktoritär. Hans bild av hur relationerna mellan honom 
och ungdomarna i gruppen borde se ut, var att de skulle ha 
roligt tillsammans. Även om Linus ansvarade för att arrangera 
aktiviteten, placerade han således in sig själv på samma nivå 
som ungdomarna, och värjde sig mot tanken om att han skul-
le vara en auktoritetsfigur. Men ungdomarna föreföll uppfatta 
rollerna på ett annat sätt, och kan genom sitt beteende sägas 
ha skapat en relation där Linus fick inta en annan position än 
han hade tänkt sig, vilket i sin tur bidrog till hur de affekti-
va praktikerna utvecklades i de pågående situationerna, med 
bland annat ilska och frustration som följd. 

”Hur kan du inte tro på Gud?!”

Ifrågasättande av religiöst grundade åsikter och förhållnings-
sätt och en allmänt kritisk attityd kunde således leda till kon-



144 flikter och motsättningar, och då inte minst för att en sådan 
attityd inte levde upp till det förväntade eller önskvärda bete-
endet eller de etablerade känsloreglerna inom grupperna. Men 
hur var det då när någon ifrågasatte själva fundamentet för 
verksamheten, det vill säga den kristna grunden i sig? 

De flesta av de intervjupersoner som inte såg sig själva som 
kristna berättade om hur de ändå deltog i de mer religiöst präg-
lade delarna av verksamheten, om än utan att dela den religiö-
sa övertygelsen, och att de inte brukade uttrycka någon öppen 
kritik mot det kristna budskap som förmedlades. I och med 
att Equmenia inte ställer några krav på att deltagarna måste 
vara bekännande kristna, så förväntades som regel inte heller 
varje enskild person redovisa sina religiösa övertygelser.260 När 
någon medlem valde att explicit deklarera att hon eller han 
inte trodde på Gud, kunde det däremot leda till intensiva dis-
kussioner. Amanda var en av de som var mycket öppen med 
att hon inte trodde på Gud och inte såg sig som kristen:

Amanda: /.../ Jag var verkligen en av de få i den gruppen 

som inte trodde.

Maria: Pratade ni om det också? Var det nånting som du 

diskuterade med kompisar?

Amanda: Ja, mycket.

Maria: Hurdå? Vad sade ni?

Amanda: Alltså, det var ... Det kom ju upp ibland. Jag var 

ju väldigt öppen med det. Ända från början sade jag liksom 

att: Nämen jag tror inte att jag tror så mycket på Gud. Och 

jag frågade ledarna nån gång: ”Är det lugnt att jag är här 

ändå?” Och dom bara: ”Ja absolut. Det är verkligen inga 

problem. Men vi ... det så klart att vi vill ju berätta för dig 

om det. För vi tror ju så himla starkt på det.” Så att: ”Vi vill 

ju att du också ska tro på det för din egen skull liksom. Men 

det är klart att du får vara här ändå. Även om du inte gör 

det.” Så det var väldigt öppet. Men bland kompisarna så var 



145det ofta man diskuterade. Dom var lite så här: ”Men hur kan 

du inte tro på Gud?! Så här: ”Bevisligen finns han ju” liksom. 

Och jag bara: ”Nää! Bevisligen så finns han inte” (skrattar 

till). Så dom tyckte nog att det var lite konstigt att jag inte 

gjorde det, för det var så uppenbart för dom (Amanda 2011-

09-14).

Om de som definierade sig som kristna kunde känna att de be-
hövde försvara sin tro och sin kristna identitet i sammanhang 
utanför den kyrkliga kontexten, som exempelvis i skolan, så 
upplevde Amanda alltså den motsatta situationen i den ung-
domsgrupp hon ingick i. I den givna kontexten var det hon, 
som icketroende, som var i minoritet: 

Amanda: När vi diskuterade så där ... Ibland kunde vi sitta, 

och det var lite jobbigt för att då var det liksom jag emot 

femton ungdomar som har läst på om det här och vet vad 

dom ska komma med för argument liksom (skrattar). ”Men 

vad säger du om det här och det här och det här?!” Och jag 

bara … Det blev lite svårt men det var alltid på ett så här 

kamratligt sätt. Det var aldrig en, liksom, utfrågning som var 

dömande. Som jag kommer ihåg det. Jag kunde bli irriterad 

ibland. Men oftast var det nästan jag som tog upp det. Det 

var kanske jag som lite så här triggade igång att det blev en 

diskussion runt det (skrattar) (Amanda 2011-09-14).

När Amanda återgav sina erfarenheter under intervjun, pre-
senterade hon, som framgår av citaten, en något ambivalent 
bild. Hon framställde det å ena sidan som ansträngande att 
vara i minoritet och förklarade att hon kunde bli irriterad på 
de andra, men å andra sidan beskrev hon det som att diskus-
sionerna hölls på ett kamratligt plan. I likhet med Elise och 
Mimmi i de tidigare exemplen, framställde Amanda också 
sig själv som aktiv i att initiera diskussioner om olika frågor 
relaterade till den kristna grunden och tron, till skillnad från 



146 exempelvis Olivia som mer beskrev det som en inre process 
där hon själv funderade mycket över sin egen och de andras 
tro och religiösa praktiker som kollektiv bön, men inte lyfte 
detta till diskussion (Olivia 2012-03-20). Men om Elise, och 
även Mimmi, beskrev det som att deras ifrågasättande kunde 
leda till negativa reaktioner från ledarna, så var det i Amandas 
fall alltså framför allt de jämnåriga ungdomarna hon hamnade 
i livliga debatter med. Ledarna föreföll, enligt hennes beskriv-
ning, acceptera både hennes ställningstagande och hennes dis-
kussionsvilliga attityd. 

Jag diskuterade tidigare, utifrån exemplen från intervjuerna 
med Olivia och även Jens, hur det att inte dela den kristna tron 
på något plan innebär ett slags ofrånkomligt utanförskap, i och 
med att den kristna grunden är så central för verksamheten. 
Amandas kontinuerliga framhållande av att hon inte trodde på 
Gud, och aktiva ifrågasättande av de andras tro, bidrog givetvis 
till att mycket tydligt markera att hon i detta avseende skilde 
sig från majoriteten av medlemmarna i gruppen. Samtidigt var 
hon, som hon beskrev det under intervjun, på de allra fles-
ta sätt mycket väl integrerad i ungdomsgruppen. Hon hade 
många vänner där och det var i stor utsträckning dessa hon 
umgicks med utanför skoltid. Till skillnad från exempelvis Jens 
som inte ville delta i den kollektiva bönen, valde Amanda ock-
så att ta aktiv del i de religiösa praktikerna, som till exempel 
förbön, vilket framgått av tidigare exempel. Det illustrerar hur 
individerna kunde ha olika sätt att hantera den diskrepans som 
kunde uppstå mellan å ena sidan det uttalade målet att alla var 
välkomna att delta i aktiviteterna och å andra sidan den vikt 
som ändå lades vid den kristna grunden i verksamheten. 

Jag kommer att återkomma till hur detta potentiella dilem-
ma kunde få ytterligare dimensioner för de individer som inte 
enbart var deltagande medlemmar, utan också hade olika typer 
av uppdrag inom ungdomsorganisationen i nästa kapitel, där 
jag går närmare in på frågan om Equmenia som en arena för 
ungdomars samhällsdeltagande.



5. SAMHÄLLSDELTAGANDE

I inledningen av boken diskuterade jag hur det finns en spridd 
föreställning om att det är viktigt att barn och ungdomar ut-
vecklar sin medborgerliga kompetens, bland annat för att de 
demokratiska strukturerna i samhället ska kunna upprätthål-
las.261 Staten kan på olika sätt försöka bidra till att de unga 
medborgarna får möjlighet att göra detta, exempelvis genom 
att införa ”civic education” eller ”citizenship classes” i skolan, 
skapa lokala ungdomsråd av olika slag eller ge ekonomiska 
bidrag till diverse barn- och ungdomsorganisationer.262 I en 
svensk kontext spelar som sagt skolans uttalade uppdrag att 
bidra till individens demokratiska utveckling en viktig roll i 
detta, men också de statliga bidrag som ges till föreningslivet 
och de anslag som avsätts för att kartlägga ungdomars fritids-
vanor och samhällsdeltagande.263 

Att just föreningsaktivitet betraktas som något som är vik-
tigt att lägga resurser på, kan bland annat relateras till att det 
finns en stark korrelation mellan att vara medborgerligt aktiv, 
till exempel i organisationer och föreningar, som ung, och att 
fortsätta vara det som vuxen.264 Det vill säga, ju fler unga som 
kan lockas att bli aktiva i olika barn- och ungdomsorganisatio-
ner, desto större sannolikhet för att också den framtida vuxna 
befolkningen blir involverad i olika typer av samhällsdeltagan-
de. Detta är i sin tur relaterat till att föreningsdeltagandet om-
fattar lärande, på flera olika nivåer, som kan göra individerna 
bättre rustade för ett aktivt samhällsdeltagande i framtiden. 
Andy Furlong lyfter fram ett antal färdigheter som barn och 
unga tillägnar sig genom att vara aktiva i olika organisationer, 
och som kan bidra till att de utvecklar sin medborgerliga kom-



148 petens. Han nämner bland annat att de genom att navigera 
i platta eller hierarkiska organisationer, där de måste förhålla 
sig till individuella och kollektiva rättigheter och skyldig heter, 
tillägnar sig konkreta demokratiska verktyg och kunskaper. 
Men också att föreningsdeltagandet kräver att de interagerar 
med människor från olika bakgrunder, som kan ha helt andra 
åsikter och uppfattningar än de själva, vilket kan bidra till ökad 
reflektion runt samhälleliga och politiska frågor i en vidare be-
märkelse.265

Som jag nämnt tidigare, finns det vissa undersökningar som 
framhåller just religiösa organisationer som särskilt bra are-
nor för samhällsdeltagande och för att utveckla medborgerlig 
kompetens.266 Det finns emellertid också studier av ungas sam-
hällsdeltagande som indikerar att det inte finns några direkta 
kopplingar mellan aktivitet i just religiösa organisationer och 
ett större demokratiskt engagemang hos individen.267 Socio-
logen Karl Henrik Sivesind och Guro Ødegård menar att en 
förklaring till detta kan vara att engagemang i religiösa organi-
sationer handlar mer om livsåskådningsfrågor och gemenskap 
med andra med samma religiösa inriktning än om demokrati 
och samhällsfrågor. Därmed uppmuntras inte deltagarna nöd-
vändigtvis att bli politiskt eller samhälleligt aktiva på andra 
sätt.268

Religiösa organisationer kan givetvis ha högst varierande 
struktur och uppbyggnad, och när det gäller Equmenia gör 
anknytningen till samfund som har fast förankrade rötter i 
folkrörelserna att demokratifrågor av tradition haft en central 
plats inom verksamheten.269 Att demokrati och ungas sam-
hällsdeltagande var aspekter som hade betydelse även när del-
tagarna i denna studie var aktiva, märktes både i formulering-
ar på webbsidor och i verksamhetsplaner och mer implicit i 
hur verksamheten var organiserad och vad som förväntades av 
medlemmarna.270 I och med att grunden för Equmenias verk-
samhet är en stabil föreningsstruktur, där arbetet organiseras 



149och styrs genom årsmöten, utskott, styrelser och råd som finns 
på olika nivåer inom organisationen, existerar ett behov av ett 
antal personer som är aktiva i det organisatoriska arbetet och i 
beslutsfattandet. Det fanns således goda möjligheter till, men 
också förväntningar om att de intervjuade ungdomarna, och 
då framför allt de lite äldre, skulle ta på sig olika typer av upp-
drag och bidra till föreningsarbetet. 

Samtidigt blev det tydligt att Equmenias ambition att vara 
en demokratisk organisation på olika sätt samspelade med or-
ganisationens religiösa grund och de mål som var knutna till 
den. På de webbsidor som var aktuella när intervjuerna ge-
nomfördes beskrevs exempelvis betydelsen av föreningsstruk-
turen på följande sätt:

I föreningen får vi uttrycka gemensamma åsikter och tillsam-

mans ta ansvar för viktiga uppgifter. I föreningen har alla 

medlemmar lika stor del när viktiga beslut fattas.

Har du tänkt på att en förening aldrig finns till bara för att 

bedriva en verksamhet, utan alltid för att nå ett mål? Alla 

föreningar inom Equmenia är med i målet att berätta om 

Jesus för barn och unga, på den ort de finns. Föreningen finns 

till för att hjälpa unga människor att forma en tro och att ge 

unga människor möjligheter till engagemang och ansvars-

tagande för viktiga samhällsfrågor.271

Även om formuleringarna i inledningen av citatet understry-
ker vikten av att verksamheten är baserad på en förenings-
struktur, såtillvida att det ger möjlighet för medlemmarna att 
bli delaktiga i beslutsfattandet, finns det en viss tendens i den 
senare delen av citatet att föreningsstrukturen framstår som 
i första hand ett medel för att uppnå vissa mål. Det är inte 
föreningen eller demokratiarbetet i sig som framställs som det 
mest centrala, utan målet att berätta om Jesus och hjälpa unga 
människor att forma en tro. Samtidigt nämns även ambitio-



150 nen att genom föreningsaktivitet bidra till ungas engagemang i 
samhällsfrågor mer allmänt, det vill säga det som Ødegård och 
Sivesind hävdar att just religiösa organisationer inte är så väl 
ägnade för.272 

På de reviderade webbsidorna från våren 2016 har argumen-
tationen delvis kastats om, såtillvida att istället för att fram-
ställa demokratin som ett medel för att uppnå bland annat 
religiöst grundade mål, framhålls den kristna grunden som en 
av orsakerna till att just föreningsstrukturen ses som så central 
i verksamheten: 

Att vi i Equmenia använder oss av föreningsformen är inte 

bara ett arv. Det har att göra med att vi tror att det speglar 

hur vi som människor fungerar och att vi tror att Gud har 

lagt ner något i varje människa som är värt att lyssna på. 

Demokrati är ett sätt att ta till vara både på kraften att vara 

många och visheten i att vilja lyssna in allas åsikter. För att 

det ska fungera behövs årsmöten, styrelser, medlemmar och 

protokoll.273

Även om argumentationen är delvis annorlunda i de två ci-
taten, framgår det av båda exemplen hur just föreningsstruk-
turen var mycket väletablerad inom Equmenia. På vilka sätt, 
och i förlängningen även i vilken utsträckning, enskilda med-
lemmar har möjlighet att ha inflytande över verksamheten, 
påverkas givetvis av hur den demokratiska strukturen i en 
viss organisation ser ut. Föreningsformen innebar exempelvis 
att de demokratiska ordningarna inom Equmenia i hög grad 
präglades av representativ demokrati, och inte till exempel av 
konsensustänkande eller direktdemokrati, vilket är vanligt i 
nyare sociala rörelser.274 Även om det i citaten ovan framhålls 
att den demokratiska strukturen innebär att ”alla medlemmar 
[har] lika stor del när viktiga beslut fattas” eller gör det möjligt 
att ”lyssna in allas åsikter”, omfattar detta något annat i en 



151organisation som utmärks av att vissa (ut)valda medlemmar 
fungerar som representanter i styrelser, utskott och råd, än i en 
organisation som är uppbyggd på exempelvis direktdemokrati.

Inom Equmenia föreföll det emellertid finnas mycket lite 
diskussion om vad föreningsstrukturen kunde innebära för 
verksamheten eller vilket demokratiideal den byggde på. Var-
ken på webbsidorna, i verksamhetsplaner eller på andra ställen 
där betydelsen av organisationens föreningsstruktur och de-
mokratiska grund framhölls, gavs det något större utrymme 
för frågor runt vad demokrati är, bör eller kan vara. Inte hel-
ler under intervjuerna nämndes mer principiella diskussioner 
runt organisationsstrukturen eller demokratisyn när jag fråga-
de intervjupersonerna vad de brukade prata om och diskutera 
på olika träffar och sammankomster. Visserligen kunde de i 
det praktiska arbetet som ledare eller representanter i råd och 
utskott diskutera föreningstekniska aspekter, som hur man ska 
kalla till möten eller skriva protokoll, men inte den demokra-
tiska grunden i sig. De diskussioner om vad (”riktig” eller ”till-
räcklig”) demokrati innebär, och vilken typ av demokrati man 
vill sträva efter i en viss grupp eller organisation, som varit 
vanliga inom till exempel den globala rättviserörelsen och den 
feministiska rörelsen, var med andra ord inte särskilt påtagliga 
inom Equmenia.275

I detta kapitel undersöker jag närmare hur intervjupersoner-
na beskrev sina erfarenheter av att ha olika typer av uppdrag 
inom Equmenia; hur det kom sig att just de kom att inneha 
dem, hur väl förberedda de upplevde sig vara och hur de såg 
på sina möjligheter till inflytande. Med tanke på att ungas be-
nägenhet och lust att utnyttja de möjligheter till deltagande de 
erbjuds i olika sammanhang, påverkas bland annat av om de 
upplever sig bli hörda och lyssnade på, vilket exempelvis so-
ciologen Stella Harts undersökning om ungas syn på sina egna 
möjligheter att påverka genom samhällsdeltagande har visat, 
är detta också relevant att sätta i relation till maktstrukturer 



152 och relationer inom ungdomsorganisationen och de försam-
lingar de var knutna till på ett lokalt plan. 276 Ytterligare en 
central aspekt blir frågan om i vilken grad det deltagande de 
erbjöds var inriktat mot att de skulle tillägna sig demokratis-
ka färdigheter och utveckla sin demokratiska kompetens och 
i vilken grad det kunde sägas omfatta konkreta, reella möjlig-
heter att påverka verksamheten.277 

Mer än bara deltagare

Som har framgått genom boken, var det absolut vanligaste 
uppdraget bland dem som var aktiva mer än som bara deltaga-
re i verksamheten att bli ledare för scout- eller tonårsgrupper 
med yngre barn och ungdomar. Bland de ungdomar som var i 
övre tonåren, var detta ett sätt att fortsätta vara aktiv i exem-
pelvis scouterna, även om det inte fanns en scoutgrupp, eller 
patrull, i deras ålderskategori.278 I och med att organisationen 
har som officiell policy att välkomna alla, oavsett personlig tro, 
var det inte ovanligt att även personer som inte definierade sig 
som kristna kom att arbeta som ledare. Samtidigt fanns det 
uttalade förväntningar om att ledarna skulle föra det kristna 
budskapet vidare, som var synliga inte minst på en policy nivå, 
såtillvida att de uttrycktes explicit i verksamhetsplaner och 
verksamhetsbeskrivningar på nationell och regional nivå.279 

Bland intervjupersonerna fanns det olika syn på hur viktigt 
det var att ledarna i barn- och ungdomsverksamheten också 
identifierade sig som kristna eller delade den kristna tron. Ras-
mus till exempel, som definierade sig själv som sökande snara-
re än som troende, hade i olika sammanhang mött attityden att 
man måste tro på Gud för att vara ledare, men instämde inte 
i detta synsätt själv:



153Maria: Hur reagerar du på det [inställningen att man måste 

tro på Gud för att vara ledare] själv då?

Rasmus: Det låg väl kanske en viss sanning i det, men 

samtidigt så kan man ha kunskap om kristen tro och religion 

och Gud som man kan föra vidare utan att man är troende 

själv, tycker jag. Så det har liksom inte varit … Man kan ju 

tycka om att arbeta med barn och scouting och man behö-

ver inte vara troende för det, tycker jag. Det viktiga är väl 

egentligen vad man förmedlar till barnen. /…/ Det tycker 

jag borde funka.

Maria: En del kanske … skulle ju kanske säga att det är 

falskt på nåt sätt. Att förmedla något man inte tror på själv? 

Men du tänker att det inte är något problem?

Rasmus: Nää, jag tycker att det borde gå ändå. För det är 

ju liksom. Hur du själv tror behöver ju liksom inte … jag 

behöver inte vidareförmedla min tro till dom. Utan jag ska 

skapa ny tro hos dom (Rasmus 2012-04-10).

Den inställning Rasmus gav uttryck för – att det inte borde 
vara något stort problem att hålla i andakterna och förmedla 
den religiösa grunden till barnen, även för dem som inte själva 
delade den kristna tron eller definierade sig som kristna – åter-
kom hos flera av intervjupersonerna. Men det framgick också 
i intervjuerna att förväntningarna på att man skulle förmedla 
den religiösa grunden kunde upplevas som problematiska och 
att vissa av ungdomarna helst överlät ansvaret för andakterna 
på andra för att de inte såg sig som troende kristna. Lukas till 
exempel, som inte definierade sig som kristen, tyckte egent-
ligen inte att det rent principiellt var nödvändigt att göra det 
för att kunna förmedla den kristna grunden. Men han såg ändå 
gärna att någon av de andra ledarna ansvarade för de delarna 
av verksamheten, vilket också var det vanliga i den lokala Equ-
meniaförening där han var aktiv som ledare (Lukas 2012-04-
18, se också t.ex. Jens 2014-03-10).



154 Även personer som definierade sig som kristna kunde i vissa 
fall undvika att hålla i andakterna, med hänvisning till att de 
inte var ”tillräckligt kristna” eller trodde ”på rätt sätt” – det vill 
säga ytterligare en aspekt av det problemkomplex jag diskute-
rade i kapitel fyra. Elise var en av dem som tog upp sådana skäl 
för att inte hålla i andakterna när vi diskuterade detta under 
intervjun, men hon berättade också att hon ändrat uppfattning 
med tiden:

Maria: Varför tyckte du att det kändes svårt? Att ha andakt?

Elise: Det var väl för att jag kände väl kanske … /…/ Jag 

började ju som ledare när jag var sexton. Och då kanske jag 

inte tyckte att så här … Jag tyckte att nån som hade bättre 

koll du vet, som var mer säker på vad de själva trodde, 

kunde hålla i det liksom. Senare kunde jag väl känna så där 

att … Det kanske är bra att jag håller i det, som inte ... Man 

måste inte vara helt säker jämt liksom. Man kan prata om 

lite  andra saker. Och vi hade … en termin hade vi andakter 

utifrån scoutlagen. Och det var ganska skönt tycker jag. Då 

blev det mer konkret och man kunde prata om … och även 

i sina andakter både få in Gud och få in allmän … alltså 

kristna värderingar. I regel. Och det är ju samma som andra 

vettiga värderingar. Eller som scouternas värderingar. Hur 

man är mot varandra och såna grejer … Prata om det liksom 

(Elise 2012-11-23).

Även om Elise presenterade det som i princip positivt att 
människor med olika inställning till den kristna grunden höll 
i andakterna, var det alltså när hon kunde knyta sina betrak-
telser till den konkreta scoutverksamheten eller mer allmänna 
värderingar, som hon tyckte att det fungerade bäst. Det var en 
inställning hon delade med andra av intervjupersonerna som 
organiserade andakter men inte kände sig helt bekväma med 
att tala om just de religiösa frågorna. Jenny, till exempel, valde, 



155som vi såg i kapitel tre, att prata mycket om kärlek och vikten 
av att visa omtanke om varandra. Men hon berättade under 
intervjun hur hon hade reflekterat över att hennes andakter 
var lite annorlunda än de andra ledarnas, och att hon kände 
att hon egentligen borde få in mer om Gud och Jesus i dem 
(Jenny 2011-02-10). Även i Jennys beskrivning återspeglades 
med andra ord outtalade förväntningar på att hon som ledare 
borde förmedla det kristna budskapet. Men samtidigt var det 
tydligt att både hon och Elise med tiden hade hittat sina egna 
sätt att hålla andakter på, som stämde bättre överens med de-
ras personliga relation till Equmenias kristna grund.

På ett individplan framstod just detta som centralt – att på 
bästa sätt hantera situationen så att arbetet med andakterna 
inte kom i konflikt med det personliga förhållningssättet till 
den kristna grunden; antingen genom att helt avstå från att 
hålla andakter, eller genom att, som Jenny och Elise, lyfta fram 
andra aspekter. I relation till kollektivet kunde emellertid den 
typen av strategier framstå som problematiska. Linus och Ida, 
som båda såg den religiösa grunden som mycket central för 
verksamheten, berättade under sina respektive intervjuer om 
hur ledarkollektiven i lokala Equmeniaföreningar som de till-
hört, hanterat att en eller flera ledare explicit definierat sig 
som icke kristna (Linus 2014-02-07, Ida 2014-02-21). De 
diskussioner det hade gett upphov till i ledargrupperna hade 
handlat både om konkreta frågor, som vem som skulle hålla i 
andakterna, och mer principiella frågor runt hur de som inte 
såg sig som kristna borde förhålla sig till förmedlandet av den 
religiösa grunden och värderingarna. Även om vissa av inter-
vjupersonerna menade att ledarnas personliga tro inte borde 
ha någon större betydelse, var det alltså uppenbart att det var 
en central fråga för många andra. Både när det gällde individer-
nas roll i ledarkollektivet och hur de förhöll sig till det uppdrag 
de hade som ledare, och de förväntningar på dem personligen 
som detta innebar. 



156 Att bli tillfrågad

Utöver det ideella arbetet som ledare för yngre barn och ung-
domar, var det, som sagt, ett antal av de intervjuade ungdo-
marna som deltog som officiella representanter i olika sam-
manhang. De deltog på årsmöten och riksstämmor, satt som 
ledamöter i den lokala församlingens ungdomsråd eller hade 
uppdrag i utskott och kommittéer på regional eller nationell 
nivå. En återkommande aspekt när det gällde hur och varför 
de kommit att bli aktiva på detta sätt, var att de i allmän-
het inte själva aktivt hade sökt sig till ett visst uppdrag. Ofta 
var det istället ett mer slumpartat händelseförlopp som ledde 
fram till att de fick en viss roll eller position, vilket framgick 
exempelvis i Idas berättelse om när hon för första gången åkte 
som lokalföreningens representant på en riksstämma:

Maria: Hur kom det sig att du började åka på årsmöten och 

riksstämman?

Ida: Det var nog ingen annan som kunde åka. Som ville 

åka. Och jag tyckte att det lät spännande. Jag hade nog 

inte riktigt förstått vad det skulle innebära. Jag var sjutton 

kanske, arton. /…/ De andra i styrelsen i Fröså hade varit på 

någon Riksstämma och något årsmöte och så där. Men dom 

vi brukade skicka kunde inte åka det året. Så då åkte jag. … 

Skulle haft sällskap … men det andra ombudet fick förhin-

der. Så då åkte jag, arton år, på min första Riksstämma. Helt 

själv. Det var spännande! (skrattar)

Maria: (skrattar med) Men berätta – hur var det?

Ida: Jo, jag hade ändå folk jag kände från andra föreningar 

så. Som jag dels åkte med tåget upp, det var i alla fall samma 

tåg. Jag hade i alla fall några jag kunde … liksom diskutera 

med så. Men det var inte mycket jag förstod av årsmötes-

handlingarna alltså. Det var svåra ord. Det var … det kanske 

inte var så svårt egentligen. Snarare det att det var mycket 

information att ta in på en gång. Mycket nya människor och 

… ja. Men det var roligt (Ida 2014-02-21).



157Även om Ida beskrev de första upplevelserna som rätt om-
tumlande, i och med att hon var så pass ung och inte hade 
erfarenhet av den typen av arbete, så framstod det i hennes be-
rättelse som en i huvudsak positiv upplevelse. Att hon genom 
att regelbundet åka på årsmöten och riksstämmor fick inblick 
i organisationens arbete på riksnivå, var också en bidragande 
orsak till att hon senare hade sökt ett uppdrag inom det na-
tionella arbetet. Hon hade svarat på en efterlysning som gått 
ut, där de sökte personer som var kunniga inom ett visst spe-
cifikt fält inom vilket Equmenia ville utveckla sin verksamhet. 
Ida hade känt igen sig i beskrivningen och anmält sitt intresse, 
och hörde därmed till det fåtal bland intervjupersonerna som 
agerat aktivt för att få en viss position eller visst uppdrag (Ida 
2014-02-21).

En betydligt vanligare förklaring som intervjupersonerna 
gav till varför de innehade ett visst uppdrag eller position, var 
annars att någon ledare eller representant för organisationen 
hade kontaktat dem och frågat om de inte kunde vara intres-
serade av att ta på sig detta. Anton, som länge varit aktiv som 
scoutledare och deltagit i tonårsaktiviteter i flera olika lokala 
Equmeniaföreningar, beskrev till exempel sitt arbete på di-
striktsnivå och hur han kom att bli aktiv där, på följande sätt:

Anton: Och sen är jag aktiv på distriktsnivå också. I ett 

... ja i ett utskott. Vi planerar … planerar evenemang. För 

ungdomar /…/ Vi håller på och ändrar inriktning nu på det 

utskottet också. Det ska bli medlemsrekryterande istället. Vi 

ska hjälpa föreningar rekrytera medlemmar /…/

Maria: Men innan det så var ni …?

Anton: Vi planerar evenemang. Och ger lite input till 

styrelsen om ungdomsfrågor.

Maria. Vad är det för evenemang ni har planerat?

Anton: Det är … ja. Ungdomshelger. Vi har en ungdoms-

helg på hösten. Och en ungdomshelg för äldre ungdomar, 



158 alltså som är sexton plus, alltså på gymnasiet, på våren. Och 

så har vi planerat ett nyårsläger också /…/

Maria: Hur kom det sig att du blev aktiv på distriktsnivå?

Anton: Jaa, jag fick en fråga. Om jag ville vara med. Det 

lät roligt. Så då sade jag ja. Det var inte svårare än så.

Maria. Nä. Var det ungefär så som du tänkte dig?

Anton: Jaa. Ja. Det var roligare än jag trodde att det skulle 

vara faktiskt! (Anton 2011-10-14).

Att det var så många av intervjupersonerna som, likt Anton, 
hade tillfrågats om de inte kunde bli aktiva i föreningsarbetet 
på lokal, regional eller nationell nivå, går att sätta i relation 
till att föreningsstrukturen i sig skapade ett behov av att med-
lemmarna tog på sig den typen av uppdrag. I sin studie om 
medborgerlig aktivitet hos unga i de nordiska länderna lyfter 
Erik Amnå och Per Zetterberg fram just detta, alltså att bli till-
frågad, som en viktig bidragande orsak till att människor väljer 
att bli politiskt eller samhälleligt aktiva mer generellt.280 De 
diskuterar detta i relation till sitt begrepp stand-by-medborgare, 
det vill säga individer som har ett visst intresse för politiska 
och samhälleliga frågor, som dock bara omvandlas till konkret 
handling när personen ifråga upplever sig vara behövd. Amnå 
och Zetterberg argumenterar vidare för att en anledning till 
att fjortonåringar i Norden har en i ett europeiskt perspektiv 
jämförelsevis låg tilltro till att de kommer att vara samhälleligt 
eller politiskt aktiva i framtiden, är att de ännu inte tillfrågats. 
När de fyllt arton finns det större förväntningar på dem att de 
ska engagera sig i politiska och samhälleliga frågor, till exempel 
genom att rösta, och då ökar också deras tilltro till att de kom-
mer att vara aktiva i framtiden.281

Att Equmenias organisatoriska uppbyggnad, med styrelser, 
råd och utskott etcetera, bidrog till att skapa möjligheter för 
ungdomarna att vara delaktiga i de delarna av verksamheten, 
innebar dock inte med nödvändighet att tillräckligt många in-



159divider inom organisationen faktiskt var intresserade av att ta 
på sig den typen av uppdrag. När Moa berättade om hur det 
kom sig att hon blev aktiv i Equmenia på riksnivå, framhöll 
hon bland annat hur det faktum att just hon blev tillfrågad 
delvis hade att göra med valberedningens svårigheter att hitta 
kandidater:

Maria: Hur kom det sig att du började engagera dig där (på 

riksnivån av Equmenia)? Alltså på den nivån? Inte bara hem-

ma i din egen församling?

Moa: Mmm. Ja precis. Det började väl med att jag … ja 

just det … Ja det var tjugohundrasju eller tjugohundraåtta 

när första riksstämman var. Att årsmötet för Equmenia var. 

Då var jag iväg på … som delegat då från, vad heter det, från 

min förening liksom. Och fick vara med och rösta. Och har 

varit med … alla år utom det året jag valdes in i styrelsen 

faktiskt (skrattar). Förutom det året har jag varit med på 

riksstämmorna varje år. Och tyckte att det har varit väl-

digt roligt. Att få se hur sånt, hur det fungerar med liksom, 

demokrati och sånt. Och sen var det att min … hon som 

vikarierade som ungdomsledare hos oss, satt med i valbered-

ningen för Equmenia. Och dom hade panik för att dom inte 

hittade folk till styrelsen. Och hon bara: ”Men Moa du är ju 

bra! Du sitter ju i ungdomsrådet här och du är engagerad. 

Vill du engagera dig?” Och då funderade jag ett tag och sen 

så bestämde jag att jaa, det kan väl vara trevligt (Moa 2012-

11-13).

Situationen som Moa målade upp i citatet, där hon klev in 
och ställde sig till förfogande för ett uppdrag som de ansvariga 
verkligen behövde hitta en kandidat till, återkom i olika va-
riationer i flera av de andra intervjupersonernas redogörelser. 
Guro Ødegård diskuterar detta fenomen i relation till social 
solidaritet och menar att en sådan form av pliktkänsla är åter-



160 kommande när det gäller att ta på sig uppdrag i olika typer av 
organisationer och politiska partier.282 Men att tacka ja till att 
ta på sig ett visst uppdrag, innebär inte självklart att man för-
står vad det innebär i praktiken. Som vi ska se senare i kapitlet 
var det inte alla som likt Anton i det tidigare citatet, tyckte att 
det var roligare än de hade förväntat sig.

Ytterligare en aspekt av att representantskapet i olika be-
slutsfattande organ i hög grad kunde vara kopplat till att en-
skilda individer ställde upp när de blev tillfrågade, är relaterad 
till hur en av grundbultarna i representativ demokrati utgörs 
av att de representanter som har direkt del i beslutsfattandet 
utses genom någon typ av valförfarande. Genom att välja sina 
representanter godkänner väljarna, eller i det här fallet med-
lemmarna i Equmenia, att dessa sedan står för beslutsfattan-
det.283 När urvalsprocessen framför allt baseras på att någon 
råkar känna någon och frågar denna om den kan ställa upp, 
sker emellertid inte nödvändigtvis något sådant valförfarande, 
åtminstone inte i praktiken. Även om till exempel Moa i cita-
tet ovan nämnde att hon blivit invald i styrelsen på årsmötet, 
berodde hennes position ändå i första hand på att hon råkade 
känna en person som just det året satt med i valberedningen 
och att de hade så svårt att hitta intresserade kandidater.284 

Här går det därmed att ställa sig frågan hur det påverkar de 
demokratiska processerna om en organisations demokratiska 
struktur är baserad på representativ demokrati, samtidigt som 
representanterna inte självklart utses, eller väljs, för att just de 
anses representera medlemmarna bäst, utan snarare för att de 
råkar vara tillgängliga och tackar ja när de blir tillfrågade. Att 
det här kunde vara ett reellt problem för organisationen illus-
trerades när Anton i det tidigare citatet nämnde att han och de 
andra medlemmarna i det utskott han satt med i, hade som en 
av sina uppgifter att ge ”input till styrelsen om ungdomsfrågor” 
(Anton 2011-10-14). Det indikerar att de personer som satt 
i styrelsen i distriktet inte upplevde sig ha fullgod insyn i de 



161yngre medlemmarnas erfarenheter av att vara aktiva i Equme-
nia, samtidigt som de alltså skulle fungera som representanter 
för dessa.

Lära för framtiden?

Andy Furlong framhåller, som nämnts, att föreningsdeltagande 
inte enbart medför möjlighet till ökad demokratisk kompe-
tens genom att medlemmarna möter människor med andra 
bakgrunder och andra uppfattningar, utan också genom att de 
mer konkret måste lära sig navigera och interagera i hierar-
kiska eller platta organisationer.285 När medlemmarna i Equ-
menia tog på sig olika sorters uppdrag inom organisationen, 
blev de tvungna att göra just detta. Att det att ta på sig ett 
nytt uppdrag också som regel innebar en lärandeprocess för 
individen framgick i ett antal av intervjuerna – till exempel 
i Idas tidigare berättelse om hur hon för första gången klev 
in som den lokala Equmenia föreningens representant på en 
riksstämma. Hon hade visserligen redan erfarenhet av vissa ty-
per av föreningsarbete bland annat genom att hon suttit med 
i ungdomsrådet i den lokala Equmeniaförsamlingen i flera år. 
Men på riksstämman handlade det om helt andra frågor och 
andra sorters texter än hon var van vid, vilket bidrog till att 
hon till en början upplevde att hon inte förstod särskilt mycket 
av vad som pågick. 

Ida berättade också att hon, trots sin tidigare erfarenhet från 
riksstämmor, årsmöten och det lokala ungdomsrådet, upplev-
de det som att hon genomgått ytterligare en ”inkörningsfas” 
när hon så småningom blev aktiv som representant i Equme-
nias nationella styrelse (Ida 2014-02-21). På ett liknande sätt 
underströk Elise hur mycket som var nytt för henne när hon 
blev aktiv i ett arbetsutskott på riksnivå, trots att hon tidigare 
deltagit i arbetet på distriktsnivå (Elise 2012-11-23). Varje ny 



162 nivå av det organisatoriska arbetet som individerna kom att bli 
aktiva på, kunde med andra ord kräva en ny inlärningsperiod 
för att sätta sig in i nya arbetssätt, föreningstekniska termer 
och procedurer som de inte tidigare var bekanta med. Att det-
ta ibland kunde uppfattas som ansträngande framkom bland 
annat i intervjun med Linus. Precis som Ida var han represen-
tant i Equmenias styrelse på riksnivå, men till skillnad från 
henne hade han mycket liten erfarenhet av det organisatoriska 
arbetet inom ungdomsorganisationen innan han började på 
det uppdraget, och han hade därför upplevt den första tiden 
med styrelsearbetet som ganska svår:

Maria: Hur tycker du att det är då? (att sitta i styrelsen)

Linus: Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är intres-

sant … Min första tanke var … på mitt första styrelsemöte 

var: ”Vad har jag gett mig in på?” typ. För jag är verkligen 

inte från ett sånt sammanhang. Många utav dom har ju varit 

så här, varit med sedan starten. De har fått sitta i sin styrelse 

i SMU och allt möjligt liksom. Och har stenkoll på detta. 

Medan jag aldrig har gjort något liknande typ. 

Maria: Du har inte suttit i ungdomsrådet eller?

Linus. Nej. Eller elevrådet eller nåt sånt där … aldrig gjort 

något sånt. Det är verkligen en ny värld för mig. Så jag är 

inte alls inne i det här formella liksom. Och det här … hur 

organisationer är uppbyggda på det sättet. Som många av 

dom andra. Så jag kan känna att jag ligger lite efter. Det 

tycker jag är rätt jobbigt, många gånger. /…/ Så man hänger 

ju inte med många gånger alltså. Men av någon anledning så 

sitter man ju där (skrattar). Jag ser det ändå som att, nånting 

tror jag att jag bidrar med. Förhoppningsvis. Även om det 

inte känns så alla gånger (Linus 2014-02-07).

Som Linus framställde det var alltså upplevelsen av att han 
inte kunde tillräckligt mycket, eller åtminstone påtagligt min-



163dre än de andra, något som hade en negativ inverkan på hur 
han såg på sitt uppdrag i styrelsen. 286 I likhet med Anton och 
Moa hade han tagit på sig uppdraget till stor del för att han 
blivit tillfrågad och för att de gärna ville ha någon med hans 
bakgrund. Men han berättade senare under intervjun att om 
han hade insett vad arbetet faktiskt skulle innebära, så skulle 
han förmodligen sagt nej (Linus 2014-02-07). Det fanns flera 
skäl till detta, vilket jag återkommer till, men att han såg det 
som så ansträngande och svårt att försöka sätta sig in i det for-
mella organisationsarbetet, var en bidragande orsak.

Även om Linus uppfattade det som negativt att han kasta-
des in i styrelsearbetet utan några direkta förberedelser, och 
därmed på kort tid behövde sätta sig in i en rad nya frågor och 
arbetssätt som inte självklart var bekanta, så var det också ett 
antal av intervjupersonerna som uppfattade det som positivt 
att de lärde sig så mycket genom det praktiska föreningsarbe-
tet. Psykologerna Nickki Pearce Dawes och Reed Larson, som 
har studerat ungas deltagande i organiserade ungdomsaktivi-
teter i USA, pekar ut viljan att lära sig för framtiden som ett 
av de mål ungdomarna i deras studie hade med sin medver-
kan.287 Ingen av deltagarna i min studie uttryckte detta som 
ett medvetet mål, men Elise, Ida och Moa hörde alla till dem 
som beskrev det som positivt att de genom sina olika uppdrag 
fick möjlighet att lära sig mer om föreningsarbete. Som Moa 
nämnde i citatet ovan, var det att hon fick lära sig mer om hur 
demokrati fungerar en av de saker hon uppskattade mest med 
att åka på riksstämmor och årsmöten (Moa 2012-11-13, jfr 
Elise 2012-11-23, Ida 2014-02-21). 

Deras positiva inställning går också att sätta i relation till 
socialpedagogen Andreas Walthers diskussion om hur synen 
på ungas samhällsdeltagande ofta har betonat vikten av att de 
unga individerna tillägnar sig demokratiska färdigheter, innan 
de betraktas som redo att faktiskt delta.288 Han understryker 
att ett renodlat sådant synsätt missar centrala aspekter av hur 



164 den individuella lärprocessen ser ut, och påpekar att aktiva 
medborgare i hög grad tillägnar sig demokratiska färdigheter 
genom konkret medverkan. Målet är sällan att lära sig bli ”goda 
medborgare”, utan att samhällsaktiva individer utvecklar de-
mokratisk kompetens blir snarare en sidoeffekt av att de har 
andra mål de vill uppnå med sitt deltagande.289 Uppdragen och 
positionerna inom olika råd, utskott och organ inom Equme-
nia kan ses som ett exempel på just den typen av lärande ge-
nom konkret medverkan290, samtidigt som Linus redogörelse 
visar att det också kunde finnas problem med detta, inte minst 
om inlärningskurvan upplevdes som alltför brant.

De kunskaper individerna tillägnade sig genom det praktiska 
demokratiska arbetet, kunde de i sin tur föra vidare till andra 
sammanhang där de var aktiva. Rasmus berättade till exempel 
om hur han efter att ha flyttat till en annan ort på grund av 
studier och därmed blivit aktiv i en ny lokal Equmeniafören-
ing, hade stor nytta av det han lärt sig under sin tid i ungdoms-
rådet i den första församlingen (Rasmus 2012-04-10). Ida, å 
sin sida, förklarade för mig under intervjun hur det i den lokala 
Equmeniaförening där hon växte upp, inte alltid varit så stor 
skillnad på mer informella möten, som scoutledarträffar, och 
arbetet i beslutande organ, som ungdomsrådet. När hon börja-
de bli aktiv på riksnivå lärde hon sig mer om föreningsarbete, 
och tog med sig de lärdomarna hem: 

Maria: Var det så att det var ganska informellt även när det 

var ungdomsrådet? Alltså att det var mer att man satt och 

snackade och kanske inte så tydligt att ”Nu fattar vi beslut 

och nu gör vi så här”? Eller?

Ida: Ja, det var inte jätteformellt det var det ju inte. Men 

det var ju liksom: ”Nu måste vi ta besluten riktigt” och hitta 

formuleringarna och så. När jag började åka på årsmöten 

och riksstämmor … Det var ju då den här föreningsnörden, 

stadge- … och allt det här kom igång hos mig. Så då började 



165ju jag pusha för att vi skulle ta det lite mer seriöst med sty-

relsemötena. Och … att vi tar besluten ordentligt och kallar 

till styrelsemöten som det står i stadgarna att man ska göra 

en vecka innan (skrattar till) och så där. Men innan dess var 

det ganska informellt ja (Ida 2014-02-21).

När Ida spred sina nyvunna lärdomar om föreningsarbete vi-
dare till de andra i den lokala Equmeniaföreningen, påverkade 
hon således rent konkret hur verksamheten organiserades där. 
Att hon i intervjun betecknade sig själv som ”föreningsnörd” 
indikerar att hon blev väldigt engagerad i just procedurerna 
för hur arbetet skulle gå till, det vill säga de mer förenings-
tekniska aspekterna. Det hon lärt sig om hur man egentligen 
borde göra, enligt god föreningssed, gjorde det i sin tur viktigt 
för henne att försöka se till att arbetet faktiskt skedde på ett 
korrekt sätt. Det var emellertid inte alltid som hennes kunska-
per om och entusiasm för sådana frågor emottogs positivt. I 
hemförsamlingen tyckte hon visserligen att de andra hade ta-
git till sig det hon föreslog, och att det hade lett till att arbetet 
blivit mer formellt organiserat. Men hon berättade också om 
när hon under ett årsmöte i en annan församling hade kom-
menterat att dagordningen inte stämde överens med fören-
ingspraxis, och hur hennes påpekande inte hade fallit i god 
jord (Ida 2014-02-21). 

Ledarskapsträning

Elises, Idas och Linus erfarenheter exemplifierar således hur 
medlemmarna i Equmenia vanligtvis inte fick någon utbild-
ning eller mer formell förberedelse inför att de blev represen-
tanter i olika organ. När de utvecklade sin demokratiska kom-
petens, rörde det sig istället i hög grad om en typ av praktisk 
kunskap som de tillägnade sig genom deltagande i verksam-



166 heten och genom att de därmed ingick i en viss grupp och 
kontext. Detta går att relatera till hur det inom frikyrkorörel-
sen har funnits en tradition av att medlemmarna utvecklar sin 
demokratiska kompetens genom att just delta aktivt i arbetet. 
Pedagogen Lars Arvidsson påpekar till exempel i sin studie av 
folkbildning inom arbetar- och frikyrkorörelsen att trots att 
det fanns ett starkt fokus på medborgerlig bildning under fri-
kyrkorörelsens framväxt, så vidtogs få konkreta åtgärder för att 
uppnå detta. Hans slutsats är att man i hög grad förlitade sig 
på den reguljära verksamheten och de erfarenheter människor 
fick där, när det gällde att ge medlemmarna kunskaper och 
kompetenser som de kunde använda när de senare, förhopp-
ningsvis, hamnade på olika ansvarsposter i samhället.291 

Vad de intervjuade ungdomarna däremot som regel hade 
fått mer formell utbildning för inom organisationen, var arbe-
tet som ledare i ungdomsverksamheten, och då framför allt i 
scouterna. Equmenia erbjuder sina scoutledare en utbildning 
i tre nivåer: Ska’Ut grön, gul och blå. Det uttalade målet med 
utbildningen är att utrusta ledarna med redskap som utvecklar 
deras personliga kompetens, men den ska också bidra till att 
göra dem lämpade att leda verksamheten, utifrån Equmenias 
grund och målsättningar. De tre delarna omfattar därför prak-
tiska moment av avancerad scouting, olika moment gällande 
planeringen och genomförandet av aktiviteter, samt moment 
som rör mer teoretiska aspekter runt ledarskap, gruppdyna-
mik, barnpsykologi och så vidare. Dessutom inkluderar ut-
bildningen delar som är direkt relaterade till organisationens 
kristna grund.292 

De flesta av ungdomarna i studien som arbetade ideellt 
som ledare hade genomgått, eller höll på att genomgå Ska’Ut- 
utbildningarna vid intervjutillfället, och flera beskrev sina er-
farenheter i mycket positiva ordalag. Lena, som just hade gått 
den första delen av utbildningen när jag intervjuade henne, be-
rättade livligt om hur de hade bott i stora militärtält och haft 



167undervisningspass om allt från sjukvård till karta och kompass 
eller hur man arrangerar ett bra lägerbål (Lena 2011-10-03). 
Sjuttonårige Oscar, som hade hunnit gå även del två, talade 
om hur bra han trivdes i sin grupp och hur han såg fram emot 
att gå den tredje delen, blå, ett par månader senare, då de hade 
som uppgift att genomföra ett projekt de planerat tillsammans 
(Oscar 2012-01-03). 

Men att det var roligt att umgås med andra ledare i samma 
ålder och att utbildningarna tog upp intressanta frågor, uppfat-
tades inte alltid som tillräckligt med tanke på den tid och ener-
gi ungdomarna faktiskt lade ner på dem. Jens kommenterade 
till exempel att han inte lärt sig så mycket nytt och menade att 
träffarna hade varit för mycket som en rolig scouthelg och för 
lite som en faktisk utbildning. Men han tyckte ändå att det var 
bra att han gått utbildningen eftersom det kunde vara bra att 
skriva in i sitt CV (Jens 2014-03-10). Ida, som hade varit en 
av de äldsta i sin grupp på utbildningen, förklarade att hon re-
dan hade så stor erfarenhet och hade lärt sig så mycket genom 
kurser i andra sammanhang, att Ska’Ut-utbildningen kändes 
lite överflödig, även om också hon tyckte att det hade varit ro-
ligt (Ida 2014-02-21). Även Lukas kommenterade att han inte 
såg just Ska’Ut-utbildningen som så viktig för att lära sig vad 
han behövde kunna som ledare, utan tyckte att de ledarskaps-
utbildningar han genomgått i andra organisationer han var ak-
tiv i, gav honom minst lika goda redskap för arbetet. Han hade 
gått den första delen, Ska’Ut grön, men sedan beslutat sig för 
att inte fortsätta med de övriga, bland annat för att han tyckte 
att det tog för mycket tid: 

Maria. Hur kom det sig att du inte fortsatte [med de sista 

två Ska’Ut-utbildningarna]?

Lukas: Jag vet inte riktigt. Jag kände att … det var inte 

riktigt för … Ja, det var inte riktigt för mig liksom. Deras sätt 

att lära ut och … det var … Ja, jag kände att det inte riktigt 



168 var det. Det var jättebra. Jag förstår att folk tar den kursen 

och så här, det tycker jag att man ska göra. Men det passade 

inte mig. Jag lärde mig mycket där, det gjorde jag. Men jag 

… valde att inte fortsätta. Det tog för mycket tid från skolan 

och så där. Hela höstlovet och … ja (Lukas 2012-04-18).

Att det läggs en hel del resurser på Ska’Ut-utbildningarna och 
att ledarna uppmuntras genomgå dessa, kan också det relateras 
till det traditionella folkbildningsideal som präglat frikyrko-
rörelsen. Arvidsson skriver om hur folkbildningen inom frikyr-
korörelsen historiskt sett i hög grad handlat om personlighets-
utveckling, bland annat när det gällde den personliga tron, 
men hur denna personliga utveckling också sågs som samman-
flätad med rörelsens behov. Genom olika typer av bildning och 
utbildning, kunde individen få en bättre utgångspunkt för att 
representera rörelsen, hävda rörelsens värderingar och bidra 
till rekryteringen av nya medlemmar.293 Senare, på 1970-talet, 
blev det, enligt Arvidsson, mindre fokus på individuell utbild-
ning som resurs för rörelsen, utom när det gällde musikverk-
samheten, där personliga musikaliska färdigheter kom till di-
rekt nytta i församlingarnas musikverksamhet.294 

Ska’Ut-utbildningarna kan ses som exempel på hur det fort-
farande finns en tydlig relation mellan individens personliga 
utveckling och kompetens, och rörelsens behov. Målet är ju att 
ge de relativt nya ledarna en bra grund att stå på när de ska ut-
föra sitt arbete, och denna individuella kompetens utveckling 
blir i sin tur något som kommer verksamheten och organi-
sationen till del. Men det är samtidigt inte självklart att in-
dividernas och organisationens upplevda behov sammanfaller. 
Även om till exempel Jens tyckte att det blev för mycket som 
en rolig scouthelg och för lite som en utbildning, skulle det 
ur organisationen Equmenias synvinkel kunna vara ett viktigt 
mål i sig att deltagarna får möjlighet att träffa och umgås med 
andra som har samma typ av uppdrag. Som vi såg i kapitel 



169tre kan just skapandet av en upplevelse av samhörighet och 
gemenskap vara betydelsefull för att medlemmarna ska känna 
att det är meningsfullt att fortsätta vara aktiv i en organisation. 
Oavsett i vilken utsträckning kursinnehållet bidrar till indivi-
dernas personliga kompetensutveckling, skulle en Ska’Ut-kurs, 
om den upplevs som rolig, kunna tänkas bidra till att det ska-
pas positiva erfarenheter och sociala band som bidrar till viljan 
att fortsätta vara aktiv i Equmenia.

Ytterligare en sida av detta är hur Ska’Ut-utbildningarna 
också fungerade som ett sätt för organisationen att nå ut med 
sina värderingar och ideal. Om den kristna grunden kunde ha 
en mer eller mindre framträdande roll i olika lokalföreningar 
och typer av aktiviteter, erbjöd ledarutbildningarna en möjlig-
het att föra fram betydelsen av den till många personer samti-
digt. Personer som i sin tur hade som uppdrag att i rollen som 
ledare förmedla denna vidare till barn och ungdomar i verk-
samheten på lokalnivå. Flera av intervjupersonerna nämnde 
att det hade varit en påtaglig betoning av den kristna grunden 
under Ska’Ut-utbildningarna. Att detta inte uppskattades av 
alla framkom bland annat under intervjun med Lukas, när jag 
återvände till det han hade sagt om att Ska’Ut-utbildningarna 
inte hade passat honom:

Maria: Jag blev lite nyfiken på det här när du sade att Ska’Ut 

Grön var inte för dig. Var det nåt speciellt som du inte … 

Du sade att det var sättet att lära ut på? Var det nåt speciellt 

som du inte trivdes med där? Som gjorde att du inte ville 

fortsätta? /…/

Lukas: Jag vet inte riktigt. Alltså, kanske inte just sättet att 

lära ut på, men … Det var nånting som … jag tyckte inte all-

ting var så jättepositivt och så där. Och att det var … Det var 

(med eftertryck) väldigt mycket fokus på just det här med 

kristendomen. Och det accepterar jag och så där. Men det 

blev nästan som ett väldigt stort krav att … dom sade ju att 



170 det är okej att man inte är kristen, men det var ändå liksom 

… Det kändes som att det var ett stort krav att man, faktiskt 

var det. Och sen att man just … att man mer eller mindre 

var tvungen att … Alltså ibland i häftena så stod det så där: 

”Ja när man lär ut från kristendomen då …”. Då kändes det 

som att man var tvungen att vara det för att fortsätta vara 

ledare. Och det kände jag var lite fel. Men det är bara så jag 

har analyserat hela det /…/

Maria: Skulle du säga att det är skillnad jämfört med hur 

det är i din vanliga scoutkår?

Lukas: Jaa. Joo. Där är det ju helt okej. Där är det ju … 

Det är ju inte ”fientligt” på Ska’Ut heller. Men det är bara 

mycket mer fokus på just kristendom på Ska’Ut. Just för att 

det är ju en SMU-scoutledarutbildning så det förstår jag ju 

(Lukas 2012-04-18).

Ur ett perspektiv ter det sig ganska självklart att en organi-
sation vill utbilda sina ledare till att bli representanter för de 
uppfattningar som är tänkta att genomsyra verksamheten – 
i det här fallet Equmenias kristna grund – precis som Lukas 
kommenterade i slutet av citatet. Det är när denna ambition 
hamnar på kollisionskurs med andra styrande principer inom 
organisationen, som att verksamheten ska vara öppen för alla, 
som det kan uppstå problem. Både för organisationen i sig, 
och, inte minst, för individerna som ska försöka navigera mel-
lan dessa delvis oförenliga principer. 

I intervjuerna framkom att det fanns olika strategier för att 
hantera den potentiellt problematiska situation som kunde 
uppstå när en individ som inte själv identifierade sig som kris-
ten, under Ska’Ut-utbildningarna mötte andra förväntningar 
än de varit vana vid från den kontext där de vanligtvis var 
aktiva som ledare. Britta berättade exempelvis om hur hon 
visserligen först blivit överraskad av att det var ett så uttalat 
fokus på den kristna grunden under Ska’Ut-utbildningen, men 



171sedan bestämt sig för att se till exempel bibelstudierna de för-
väntades delta i som ett sätt att lära sig mer om hur andra 
tänker och tror, snarare än att relatera det till sin egen religiösa 
uppfattning (Britta 2012-05-16). Men för Lukas blev således 
konflikten mellan hans egen inställning och de krav han upp-
levde ställdes på honom alltför påtaglig, och lösningen blev att 
inte gå färdigt utbildningen. Han såg det emellertid inte som 
något problem att arbeta vidare som scoutledare i den lokala 
Equmeniaförening han tillhörde, eftersom det där inte alls var 
samma fokus på de religiösa aspekterna, vilket också det illus-
trerar de variationer det kunde finnas i hur stort utrymme den 
kristna grunden fick i olika delar av verksamheten.

Möjligheter att påverka

Scoutledarutbildningarna var således ett av de tillfällen när det 
blev särskilt märkbart att aktiviteten i Equmenia inte enbart 
handlade om att ingå i en gemenskap och umgås med andra i 
samma ålder eller som delade samma övertygelser, utan också 
om individernas lärande och utveckling. Framför allt för dem 
som arbetade ideellt som ledare, fanns det både implicita och 
explicita förväntningar från organisationens sida om att de skul-
le utveckla sin personliga kompetens för att kunna utföra sitt 
uppdrag på bästa sätt, oavsett om det gällde att ha kunskaper 
om gruppdynamik och barnpsykologi eller avancerad scouting. 
För att föreningsstrukturen skulle kunna upprätthållas, krävdes 
dessutom att ett antal av medlemmarna fick kompetens inom 
föreningsarbete och frågor relaterade till de demokratiska ord-
ningarna, även om detta alltså förväntades ske genom praktiskt 
deltagande snarare än genom formell utbildning. 

Som jag diskuterat tidigare, finns det vissa potentiella ris-
ker med att i alltför hög grad betona att ungdomars deltagan-
de handlar om att de ska utveckla sin kompetens och lära sig 



172 saker för framtiden. Åtminstone om detta betyder att deras 
medverkan begränsas till ett symboliskt inflytande, som vis-
serligen utvecklar deras kompetens men inte innebär att de är 
delaktiga i själva beslutsfattandet.295 Att det fanns goda möj-
ligheter att delta och att utveckla sin demokratiska kompetens 
på de olika nivåerna inom Equmenia, innebar inte heller med 
nödvändighet att de aktiva ungdomarna hade något reellt in-
flytande över verksamheten och det fanns stora variationer i 
hur intervjupersonerna själva uppfattade sina möjligheter att 
påverka. Vissa, som Ida, såg det som självklart att de genom 
olika uppdrag och positioner kunde ha inflytande över besluts-
fattandet: 

Maria: Tycker du att du har möjlighet att påverka?

Ida: Jaa! Det är klart! Det är grundinställningen. Åker man 

på ett årsmöte så finns chansen att säga vad man tycker. Och 

chansen finns att liksom lägga förslag och ... Ett årsmöte är 

största chansen att påverka. Det gäller bara att man tar den 

chansen. Vilket inte alla gör. 

Maria: Har det varit så i alla sammanhang där du har suttit 

med? Jag tänkte på när du satt i ungdomsrådet till exempel. 

I kyrkan och så där. Hade ni reell möjlighet att påverka då 

också?

Ida: Jaa! I Fröså hade jag verkligen möjlighet att påverka. 

Eftersom att vi var en så pass liten förening. Och … då blev 

det ju på nåt sätt väldigt tydligt i besluten där. Att det som vi 

tog beslut om på söndagen. Jamen då har vi köpt in den där 

popcornmaskinen nästa vecka. Där var det väldigt tydligt. 

Maria: Det hade direkta konsekvenser? Det ni bestämde 

det blev oftast så?

Ida: Ja, för vi var dom som gjorde det som vi bestämde att 

någon skulle göra. Vi var ju samma personer liksom. (leende) 

Direktdemokrati kallas det! (Ida 2014-02-21).



173I tidigare exempel framgick det hur Ida uppfattade omständig-
heten att den lokala Equmeniaföreningen hon tillhörde var så 
liten som något av ett problem, i så måtto att det bidrog till 
att föreningsarbetet och beslutsfattandet ibland kom att ske 
på ett i hennes ögon alltför informellt sätt. Här framkommer 
en annan sida av saken – att småskaligheten också bidrog till 
att det var korta och snabba beslutsgångar. Det de i ungdoms-
rådet beslutade om, genomfördes snabbt och effektivt. Men 
det fanns alltså också intervjupersoner som hade mindre po-
sitiva erfarenheter av hur stort inflytande som exempelvis en 
position i ungdomsrådet kunde erbjuda. När jag intervjuade 
Britta hade hon några månader tidigare blivit ordförande i 
ungdomsrådet i den lokala församlingen. Den sittande ordfö-
randen hade börjat studera på annan ort, vilket hade lett till att 
Britta fått kliva in som vikarie på ordförandeposten under det 
år som var kvar tills det skulle utses en ny:

Maria: Hur är det? (att vara ordförande för ungdomsrådet, 

UR)

Britta: … Det är OK. Jag har väl inte tagit så där jätte-

mycket ansvar som ordförande kan jag säga. Jag har bara, 

innan så var jag bara med i UR ett år, så jag hade inte så 

jätte stor erfarenhet av det. Men … man känner sig lite 

behövd så där. 

Maria: Vad har du för uppgifter? Eller hela UR liksom?

Britta: Jaa. Ähm … (tvekande) Det viktigaste är att man 

ska … jamen dela ut uppgifter så att allting funkar.

Maria: Som till exempel?

Britta: Mycket det här med bidragsansökningar … /…/ 

Just nu så är det mycket så här med vad vi ska heta. För att 

… SMU kommer ju inte att finnas kvar.

Maria: Ja, just det.

Britta: Så det är mycket det. Och så är det mycket med 

marknadsföring. Ääh … Att alla ska känna liksom att de är 

en del av … ja … (Britta 2012-05-16).



174 Brittas lite tvekande och distanserade inställning till arbetet i 
ungdomsrådet återkom i flera sammanhang under intervjun. 
Som i citatet ovan framstod det som att hon uppfattade det 
som ”okej”, men inte mycket mer än så, och hennes tonfall och 
uttryckssätt stod i skarp kontrast mot exempelvis Idas entusi-
astiska beskrivningar av hur hon tyckte att arbetet i ungdoms-
rådet fungerade.296 Potentiellt sett skulle den skepsis Britta gav 
uttryck för kunna sättas i relation till att hon fick kliva in som 
ersättare när den tidigare ordföranden flyttade. Det vill säga, 
en möjlig tolkning skulle kunna vara att hennes inställning till 
uppdraget som ordförande i ungdomsrådet påverkades nega-
tivt av att det inte var hennes egen idé, utan något hon tagit 
på sig för att lösa den uppkomna situationen när posten blev 
vakant. Samtidigt har vi sett att det inte alls var ovanligt att 
ungdomarna hamnade på en post eller på ett uppdrag utan att 
det var något de aktivt aspirerat på, utan som ett resultat av 
att de blev tillfrågade och att de då tackade ja. Britta beskrev 
det också som att hon kände sig behövd, vilket till exempel 
Amnå och Zetterberg tar upp som en bidragande orsak till att 
individer väljer att delta mer aktivt.297

Ett annat sätt att förstå Brittas synbara skepsis är att den var 
knuten till vilka frågor det var hon upplevde att de framför 
allt sysslade med i ungdomsrådet. När Ida skulle exemplifiera 
hur mycket de kunde påverka genom arbetet i ungdoms rådet, 
tog hon upp anskaffandet av en popcornmaskin. Det vill säga 
något ytterst konkret och påtagligt, med synliga resultat. I Brit-
tas beskrivning av arbetet var det istället mer diffusa frågor 
hon lyfte fram, som bidragsansökningar, marknadsföring och 
namnfrågan – en typ av frågor som inte på samma sätt leder 
till märkbara resultat och förbättringar. 

Men hon berättade senare under intervjun också om hur 
de i ungdomsrådet arbetat med frågor som var mer knutna 
till innehållet i verksamheten. Där hade deras idéer emellertid 
flera gånger stött på patrull, och de hade av olika anledningar 
inte kunnat genomföra sina planer. Hon förklarade bland an-



175nat att de skulle vilja ordna en återkommande kvällsaktivitet 
för tonåringar, men inte lyckades få tillräckligt många aktiva 
medlemmar i den ålderskategorin för att det skulle fungera. 
De hade också tvingats ställa in den årligen återkommande 
skidutflykten, för att för få personer anmält sig (Britta 2012-
05-16). Där Ida såg tydliga resultat av arbetet, hade Britta såle-
des snarare upplevt hur föreningsarbetet kunde vara långsamt 
och omständligt, och inte alltid ledde fram till det de hade 
tänkt sig. Hennes distanserade förhållningssätt kan med andra 
ord också tolkas som ett sätt att tona ner sin egen betydelse 
som ordförande, i relation till att ungdomsrådet inte fullt ut 
åstadkommit de saker hon skulle ha önskat.

Vem bestämmer egentligen?

Även om Britta var mindre entusiastisk när det gällde hennes 
roll som ordförande i ungdomsrådet, innehade ändå både hon 
och Ida positioner där de åtminstone på papperet borde ha 
haft goda möjligheter att påverka verksamheten inom lokal-
föreningen. I och med att ungdomsråden var den instans som 
ytterst skulle ansvara för barn- och ungdomsverksamheten i 
församlingen och därmed i ungdomsorganisationen, borde en 
post som ledamot eller ordförande i ett sådant sammanhang 
kunna innebära ett reellt inflytande, förutsatt att de unga re-
presentanterna inte enbart hade en symbolisk position.298

De medlemmar som inte hade sådana positioner fick för-
söka föra fram sina idéer om verksamhetens innehåll i andra 
sammanhang. Att det inte alltid var lätt för dem att få gehör 
för sina förslag, exemplifierades i intervjun med Olivia:

Olivia: För vi tänkte förut: ”Kan vi inte ha ett sånt här 

filmmaraton?!”. Så vi bara: ”Ja Harry Potter-maraton! Vi har 

alla filmer. Det är bara att komma hit.” Vi poppar popcorn 

och alla … det är bara att komma hit liksom. ”Lägg er här” 



176 liksom. ”Kolla.” Så. Och dom [vuxna ledarna] bara: ”Nej, 

men det är några som inte vill.” Och (stönande) ååhh: ”Hur 

ska vi bjuda … Hur ska alla kunna se?” och … Det blir så där 

liksom. Så det är lite … Dom är lite griniga tror jag. Alltså … 

Men … det går men det kommer att ta tid (Olivia 2012-03-

20).

Genom att genomgående använda beteckningarna ”vi” om 
ungdomarna och ”de” om de vuxna, tecknade Olivia en bild av 
att dessa kategorier stod i ett motsatsförhållande till varand ra. 
De fick, i hennes berättelse, olika roller, där ungdomarna fram-
stod som de som ville något, medan de vuxna framställdes som 
att de hela tiden bromsade och lade hinder i vägen för idéer-
na. Ur ett intersektionalitetsperspektiv går det att förstå som 
att Olivias beskrivning speglade en upplevd hierarki, där de 
vuxna på ett påtagligt sätt var de som ytterst stod för besluts-
fattandet.299 Samtidigt avslutade hon sin redogörelse med att 
konstatera att det nog ändå skulle kunna vara möjligt för ung-
domarna att få igenom sitt förslag om ett filmmaraton, om än 
med en del arbete. Exakt vad detta arbete skulle innebära dis-
kuterade vi inte vidare i intervjun, men sättet hon formulerade 
det på indikerar ändå att hon inte såg det som några absoluta 
maktrelationer, där ungdomarna bara hade att rätta sig efter 
de vuxnas beslut. Istället framstår det som en töjbar relation, 
där olika typer av förhandlingar och ageranden trots allt skulle 
kunna resultera i att ungdomarnas förslag genomfördes.

Sivesind och Ødegård lyfter fram det faktum att religiösa 
ungdomsorganisationer är just ungdoms-organisationer, som en 
möjlig orsak till den tendens de noterade i sin studie att enga-
gemang där inte föreföll ha så stor effekt när det gällde demo-
kratiska attityder och handlingsmönster i övrigt. De menar att 
även om man i sådana organisationer har en typ av medlems-
demokrati och på olika sätt arbetar med att utöka ungdomar-
nas formella deltagande, så blir verksamheten ändå i hög grad 



177vuxenstyrd.300 Att det fanns en risk att de vuxna fick störst 
inflytande, trots att också ungdomarna satt som representanter 
i olika officiella beslutsorgan, återspeglades även i mitt mate-
rial, till exempel i intervjun med Mimmi. När jag intervjuade 
henne var hon framför allt aktiv i Equmenia på riksnivå, men 
som yngre hade hon suttit flera år i ungdomsrådet i sin hem-
församling. Av olika anledningar hade det varit ett relativt stort 
inslag av vuxna representanter i rådet:

Maria: Hur funkade ungdomsrådet? 

Mimmi: I Mellanstad? [uppväxtorten]

Maria: Mm. 

Mimmi: Ääh. Jaa, det är en grupp (skrattar till). Som … 

Jag vet inte. Hur ofta träffades vi? … Nån gång varje månad 

eller varannan månad eller så. Så var det vissa frågor som vi 

hade … Och det har väl varit svårt att få unga … lite svårt 

att få ungdomar. Så min pappa har varit ordförande där ett 

tag och så där. Han som är kassör är också vuxen. Men det är 

väl på ett sätt ganska skönt eller så. Eller ordförande kanske 

inte en vuxen hade behövt vara. Det är väl också allmänt 

i kyrkor, tänker jag. Problemet är ofta att man tappar dom 

som är i gymnasieåldern och studentåldern. Och sen kom-

mer man inte tillbaka förrän man får barn, typ. 

Maria: Nä, just det. 

Mimmi: Men. Så det har väl varit sådär några vuxna med. 

Och sen har vi varit några tonåringar. I gymnasieåldern 

(Mimmi 2014-04-11).

Utöver ordföranden och kassören berättade Mimmi att även 
pastorn och församlingens anställda ungdomsledare brukade 
delta i mötena. Även om Mimmi i citatet ovan uttryckte att 
det kunde finnas fördelar med att till exempel kassören var 
vuxen, framgick det i hennes vidare resonemang hur de vux-
nas närvaro kunde begränsa ungdomarnas möjligheter till in-
flytande: 



178 Mimmi: Ibland har det känts som att man bara suttit av 

möten. Och ibland har de haft så där roliga, vettiga saker att 

diskutera. Och där [i ungdomsrådet] har också pastorn varit 

med då. Nästan varje gång tror jag. Och ungdomsledaren. Så 

på ett eller annat sätt så … har dom också styrt liksom.

Maria: Har dom styrt … alltså hade ni som tonåringar då 

möjlighet, hade ni stora möjligheter att påverka eller var det 

ganska styrt av dom vuxna?

Mimmi: Jamen lite både och. Alltså … Vi har nog gärna 

fått komma med idéer om vi har velat och så. Meen … Det 

tror jag. Men på ett sätt har … Den pastorn har varit … 

kan vara lite dominant i hur han tänker på saker (skrattar 

till). När han väl går igång på en idé så blir han så inspirerad 

så att då … Ähh. Nä, men det har ändå varit kul (Mimmi 

2014-04-11).

När Ida i det tidigare exemplet beskrev sina erfarenheter, ta-
lade hon genomgående om ungdomsrådet som ett kollektiv, 
ett ”vi” som tillsammans kom med förslag, fattade beslut och 
sedan genomförde det som bestämts. Mimmi däremot opere-
rade precis som Olivia med kategorierna ”vi” – ungdomarna, 
och ”de” – de vuxna, som representerades framför allt av pas-
torn och ungdomsledaren. Hennes redogörelse för situationen 
och relationerna inom gruppen signalerar att hon, i likhet med 
Olivia, uppfattade att det fanns en hierarkisk ordning mellan 
dessa två kategorier av ledamöter i rådet. De formuleringar 
hon valde, där hon beskrev ungdomarnas primära roll som att 
komma med idéer, men att det var de vuxna som ”styrde”, ger 
också intryck av att det inte var givet att de unga ledamöternas 
förslag och åsikter blev hörda. Både Mimmis och Olivias er-
farenheter går därmed att relatera till Harts undersökning om 
ungas syn på sina egna möjligheter att påverka genom sam-
hällsdeltagande, där just att bli lyssnad på, eller att uppleva 
sig bli lyssnad på, hade stor inverkan på hur individerna upp-



179fattade sin egen roll som medborgare och samhällsdeltagare. 
Oavsett i vilken grad det finns formella kanaler för att påverka, 
kan det uppfattas som meningslöst att faktiskt engagera sig i 
dessa, om det dominerande intrycket är att det ändå inte har 
någon effekt.301

Vilka möjligheter ungdomarna hade att som representanter 
i ungdomsrådet påverka verksamheten, handlade emellertid 
inte enbart om relationen mellan dem som räknades in i kate-
gorin ”ungdomar” och dem som räknades in i kategorin ”vux-
na”, utan också om hur förhållandet mellan de lokala Equme-
niaföreningarna och de församlingar de var knutna till såg ut. 
Flera av intervjupersonerna påpekade att förhållandet mellan 
Equmenia och församlingarna ibland kunde vara något diffust. 
Som jag förklarade inledningsvis är Equmenia å ena sidan en 
självständig ungdomsorganisation, som har sin egen nationella 
styrelse, årsmöten på distriktsnivå och riksnivå och så vidare. 
Å andra sidan kunde ungdomsrådet ha mycket stort inflytande 
över verksamheten i varje lokal Equmeniaförening, och ung-
domsrådet var som regel en del av församlingsarbetet. Vilket 
handlingsutrymme församlingarna överhuvudtaget erbjöd 
ungdomsorganisationen, hade med andra ord också betydelse 
för vilka möjligheter som fanns att påverka verksamheten. Det 
var därmed signifikant, och inte så överraskande, att det var 
just pastorn som Mimmi upplevde hade störst inflytande över 
de beslut som fattades i ungdomsrådet. 

Ytterligare en aspekt av detta, som jag vill lyfta fram, rör den 
relativt komplicerade frågan om hur ett föreställt ”reellt infly-
tande” och ett ”symboliskt inflytande” vid en närmare gransk-
ning ska förstås.302 När Mimmi under intervjun talade om 
tillfällen då hon upplevde att de unga ledamöterna i ungdoms-
rådet faktiskt hade haft inflytande över besluten, framhöll hon 
bland annat hur det var när de gjorde i ordning rummet där 
tonårsverksamheten brukade hålla till (Mimmi 2014-04-11). 
Det vill säga den typ av konkreta, påtagliga frågor, med synligt 



180 resultat, som även Ida lyfte fram när hon gav exempel på vilka 
goda möjligheter hon ansåg att det fanns att påverka verksam-
heten. Att ha, eller ges, inflytande över just den typen av frågor, 
skulle emellertid kunna betraktas som i första hand symboliskt 
inflytande, om det innebär att de stora, långsiktiga och mer 
strategiska besluten kring verksamheten fattas i andra fora och 
av andra människor, som exempelvis vuxna representanter för 
församlingen eller vuxna ledare inom Equmenia.

Vägar till målet

Även om det bara var ett fåtal bland ungdomarna i studien som 
aktivt hade strävat efter att bli involverade i det organisatoris-
ka och demokratiska arbetet inom Equmenia, hade de alltså i 
allmänhet sagt ja till att ställa upp när de väl blev tillfrågade. I 
de flesta fall tyckte de också att arbetet var roligt, roligare än 
förväntat som Anton uttryckte det, och dessutom viktigt. Även 
den mer skeptiskt inställda Britta påpekade ju i det tidigare 
citatet att hon som ordförande i ungdomsrådet kände sig be-
hövd. Några av intervjupersonerna var emellertid mer uttryck-
ligen negativt inställda till att engagera sig i föreningsarbetet, 
bland annat utifrån argumentet att det fanns andra och bättre 
sätt att påverka verksamheten. Jens till exempel, som arbetade 
ideellt som scoutledare men inte satt i några utskott, råd eller 
kommittéer, förklarade sin inställning på följande sätt:

Maria: Du är ju då scoutledare och med i Tonår, eller hur? 

Och med i kören? Har jag missat nåt? Har du några sådana 

här officiella … eller lite mer uppdrag? Är du representant 

nånstans eller …?

Jens: Nää. Nä, inte i kyrkan. Det är …

Maria: En del sitter med i ungdomsrådet eller …?

Jens: Nej. Jag var med på … jag var på årsmöte nu i hel-

gen. 



181Maria: För?

Jens: För Dalkyrkan (lokala kyrkan), alltså Dals ungdoms-

verksamhet. Och det är väl … Nej, jag känner inte att jag 

har så mycket att säga till om. Det är liksom bra som det 

är och då … Jag känner att det skulle ta lite för mycket tid 

och ork tror jag. För jag tycker inte själv att det här pappers-

arbetet och så är så kul. Utan jag vill mer påverka aktivt som 

jag gör som ledare. Att man kan göra det liksom dagligen 

när man ses. Än att göra det här bakgrundsarbetet, som 

jag är nöjd med. Så jag har inte så mycket att säga. Så, nej 

jag är inte … näej jag är inte aktiv. Och jag känner att det 

är inte min största prioritet heller. För jag vill bara vara i 

kyrkan med kompisarna. Jag vill liksom inte påverka själva 

ungdoms verksamheten så. Oavsett om vi skulle ta bort alla 

aktiviteter skulle jag nog ändå vara där och vara med kompi-

sar (Jens 2014-03-10).

Som framgick i kapitel tre var Jens en av de som framhöll hur 
bra han trivdes i den lokalförening och kyrka han tillhörde, och 
att han i citatet ovan förklarade sig nöjd med hur verksam-
heten fungerade, kan ses som ytterligare ett exempel på detta. 
Att det umgänge han uppskattade mest, det vill säga att ”bara 
vara i kyrkan med kompisarna”, överhuvudtaget var en möjlig-
het för ungdomarna, kan dock ses som en direkt konsekvens 
av hur relationerna mellan ungdomarna och de vuxna ledarna 
och församlingsrepresentanterna såg ut i just det här specifika 
fallet. I likhet med Olivia innehade Jens inte någon position i 
något officiellt beslutande organ, men till skillnad från henne 
tecknade han i intervjun en bild av en miljö där de unga Equ-
meniamedlemmarna gavs stor frihet och där initiativ mottogs 
med öppna armar. Han berättade till exempel att han och de 
flesta av de andra aktiva ungdomarna hade nycklar till lokaler-
na och regelbundet samlades där efter skolan, även när det inte 
pågick någon speciell aktivitet. Ville de ordna en övernattning 



182 med filmvisning, eller något annat eget evenemang, var det 
inga problem, så länge de följde brandsäkerhetsföreskrifterna 
(Jens 2014-03-10). 

Ett sätt att förstå Jens svala intresse för att engagera sig i de 
mer formella beslutsorganen är således att i och med att det 
fanns, eller upplevdes finnas, så goda möjligheter för de unga 
medlemmarna att påverka verksamheten, fanns det inte så 
stort incitament för att bli aktiv på andra sätt. I synnerhet för 
någon som, likt Jens, inte var särskilt intresserad av förenings-
arbete i sig. För någon som Ida, som tyckte att föreningsarbete 
var roligt och intressant, var utgångspunkten givetvis en annan. 
Men även Ida beskrev det organisatoriska arbetet framför allt 
som ett medel för att uppnå bestämda mål. Under intervjun 
berättade hon engagerat om ett tillfälle när ett barn berättade 
för henne om hur hon såg på Gud och Jesus. Ida förklarade att 
det var just den typen av insikter och tankar hon framför allt 
ville uppnå genom sitt engagemang:

Ida: Det är hennes sätt att se på världen liksom. Nånstans så 

brinner ju jag liksom för att göra det möjligt. Det mötet. Det 

finns massor av sätt att göra det … Jag hoppas bara att jag 

kan få använda det jag kan. Det jag är bra på. Musiken, eller 

om det är tonårsledarskapet. Eller om det är att revidera 

stadgar på nationell nivå, eller planera verksamhetsplan. Så 

är jag tacksam för den möjligheten.

Maria: Så du har möjligheten och målet är att barnen ska 

möta Gud?

Ida: Ja, det är det. /…/ Som jag ser det så är det det Equ-

menia står för. En plats där barn och unga får växa tillsam-

mans och med Gud. Det är ju grunden för det vi gör (Ida 

2014-02-21).

I sin studie av ungas deltagande i olika typer av organiserade 
ungdomsaktiviteter och ”community programs” i USA fann 



183Dawes och Larson att det att ha ett specifikt mål med delta-
gandet var en mycket viktig motiverande faktor, vid sidan om 
viljan att utveckla personlig kompetens och att lära sig inför 
framtiden.303 Som Ida uttryckte sig under intervjun framstod 
målet att barn och unga skulle få en möjlighet dels att växa 
tillsammans, dels att möta Gud, som en sådan motiverande 
faktor för hennes ideella arbete som ledare. Hon hade med 
andra ord något konkret hon ville uppnå genom sitt engage-
mang i Equmenia, som gick utöver att hon upplevde det som 
en positiv och varm miljö där hon umgicks med sina vänner. 

Det var inte alla intervjupersonerna som lika tydligt som Ida 
uttryckte ett specifikt mål med det arbete de gjorde som led-
are eller genom sina olika uppdrag inom Equmenia. Men i in-
tervjuerna framgick ändå att flera såg det som viktigt att bidra 
till att barn och unga fick lära sig mer om kristendomen, känna 
Guds kärlek eller möta Gud eller Jesus (t.ex. Jenny 2011-02-
10, Linus 2014-02-07). Det vill säga, en typ av mål som pas-
sade väl in i de ambitioner som formulerades på Equmenias 
webbsidor och i styrdokument som verksamhetsplaner och 
liknande.304 Andra bland intervjupersonerna tonade emeller-
tid ner betydelsen av att verksamheten inom Equmenia skulle 
vara missionerande och tyckte att det kunde bli för stort fokus 
på detta. Det gällde inte minst de ungdomar som inte definie-
rade sig som troende eller kristna, vilket framgick i de tidigare 
citaten från Lukas, men även till exempel Elise poängterade 
flera gånger under intervjun att hon inte såg verksamheten 
som ett sätt att göra barn kristna (Lukas 2012-04-18, Elise 
2012-11-23, jfr Britta 2012-05-16). Ytterligare ett mål med 
det ideella arbetet inom Equmenia som återkom i intervjuer-
na, var att ungdomarna genom sina olika uppdrag ville bidra 
till att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och en uppväxt-
miljö som präglades av goda värderingar och gemenskap (t.ex. 
Anton 2011-10-14, Oscar 2012-03-01, Linus 2014-02-07, Ida 
2014-02-21). 



184 Under intervjuerna framhöll intervjupersonerna däremot 
inte i någon större utsträckning att de hade mål med sitt del-
tagande som sträckte sig utanför Equmenias verksamhet, till 
exempel när det gällde globala rättvisefrågor, miljöfrågor eller 
andra mer övergripande samhällsfrågor. Moa talade visserligen 
om hur hon av och till mötts av förväntningar på att hon borde 
vara extra engagerad i miljö- och rättvisefrågor för att hon var 
kristen, och hon hörde också till det fåtal som talade om hur 
hon var aktiv i sådana frågor, till exempel genom att handla 
rättvisemärkta och ekologiska produkter och ge pengar till väl-
görenhet (Moa 2012-11-13). Men överlag lyfte intervjuperso-
nerna inte fram den typen av frågor som något centralt, varken 
när de beskrev hur verksamheten i de olika lokalföreningarna 
de var en del av såg ut, när de talade om vilka förväntningar 
de upplevde fanns på dem som kristna eller som aktiva i Equ-
menia, eller när de berättade om vilka mål de hade med sitt 
ideella arbete.305 

I olika studier av unga aktivister och partipolitiskt aktiva 
unga återkommer viljan att bidra till en bättre värld ofta som 
ett grundläggande motiv för varför individerna valt att enga-
gera sig på ett visst sätt.306 Bland intervjupersonerna i denna 
studie var detta alltså inte ett mål som uttrycktes explicit eller 
som de reflekterade runt i någon större utsträckning. Men i 
vissa avseenden kan ändå deras sätt att tala om sitt arbete i 
Equmenia också sägas omfatta sådana aspekter. Som Ødegård 
poängterar har företrädare för olika grupper, politiska partier 
eller organisationer givetvis olika uppfattningar om hur den 
föreställt förändrade och förbättrade världen ska se ut, och 
både ambitionen att skapa en bra uppväxtmiljö för barn och 
unga, och att ge dem möjlighet att möta Gud eller Jesus, skulle 
kunna förstås som sätt att bidra till det som Equmenia, och 
intervjupersonerna, såg som en bättre värld.307 Samtidigt kan 
det förstås även inom olika organisationer och grupper finnas 
skillnader i hur medlemmarna tänker sig att en bättre värld 



185ska se ut, vilket här reflekterades i hur långt ifrån alla inter-
vjupersonerna såg just missionerandet som en central del av 
verksamheten, eller som något önskvärt, även om de i övrigt 
delade de värderingar Equmenia stod för.

Att tjäna Gud och andra

Som framgick av det tidigare citatet såg Ida alla de olika typer-
na av uppdrag och uppgifter hon hade inom Equmenia som 
möjliga, och kompletterande, vägar för att uppnå målet att 
barn och unga skulle få möjlighet att möta Gud. Linus, som 
uttryckte ett liknande mål med sitt engagemang, gjorde större 
åtskillnad mellan de olika typer av ideellt arbete han deltog 
i inom ungdomsorganisationen. Det arbete han utförde som 
ledare för ungdomsgrupper och scoutgrupper beskrev han 
som mycket meningsfullt, medan han, som framgått tidiga-
re, var mer skeptisk till styrelsearbetet på nationell nivå. Hans 
skepsis berodde inte bara på att det kändes nytt och svårt utan 
hade också andra orsaker:

Linus: Tyvärr blir det [arbetet i Equmenias styrelse] nog lite 

mer … självfokuserat. Att det här kan vara en bra erfarenhet 

för mig. Att få se hur det funkar och så där. Tyvärr så är det 

nog mer så än innan i alla fall. Men sen så är det klart att 

man ser liksom att: ”Det här vill vi göra för att vi tror det är 

bra”. För slutmålet som är här borta (visar med händerna) 

att barn och ungdomar ska få träffa Jesus. Så på det sättet 

tänker man ju åt det hållet hela tiden. Så det är ändå ganska 

konkret. Fast det blir ändå diffust när det är så mycket som 

är [på vägen] dit liksom. Att vi lägger ut en verksamhets-

plan för 2015 nu liksom. Och skriver att då vill vi att så här 

många dansgrupper eller PULS-grupper (idrottsgrupper) ska 

finnas i Sverige liksom. Det är vårt mål för 2015. (skrattar 



186 till) Då vet man ju … det känns så avlägset. Det blir så dif-

fust alltihop liksom. Även om det är jättebra mål. 

Maria: Lite större avstånd?

Linus: Ja. Precis. Och det är inte jag själv som gör det. 

Utan det blir verkligen så här (skrattar till): ”Ni, ni som är 

personal, ni kan fixa det här.” (skrattar) Det som vi bestäm-

mer. Så fixar ni det (Linus 2014-02-07).308

Att Linus beskrev arbetet som ledare som viktigare än styrelse-
arbetet på riksnivå, trots att det senare skulle kunna betraktas 
som en mycket god möjlighet att påverka verksamheten på ett 
övergripande och långsiktigt plan, kan sättas i relation till vad 
han ville uppnå med arbetet och hur han betraktade sin egen 
roll. Utöver att han strävade efter att barn och ungdomar skul-
le få möta Jesus, såg han exempelvis tjänandet som en viktig 
del i sina uppdrag, vilket i sin tur var knutet till hans vilja att 
leva sitt liv med Jesus som förebild, som framkommit i tidi-
gare exempel. Hans kommentarer i början av citatet, när han 
snarast framställde det som negativt att styrelsearbetet skulle 
kunna vara en bra erfarenhet för honom, kan förstås i rela-
tion till detta. Det vill säga – om ett centralt mål med engage-
manget i en religiös organisation handlar om att tjäna Gud och 
andra, kan ett alltför stort fokus på personlig utveckling eller 
vinning uppfattas som något problematiskt. 

Samtidigt kan Linus sätt att under intervjun distansera sig 
från bilden av att hans uppdrag i Equmenia skulle leda till 
personlig utveckling, också sättas i relation till hur ungdomar 
mer allmänt förhåller sig till ideellt engagemang och sam-
hällsdeltagande. Studier av unga som är politiskt engagerade 
på olika sätt, har visat hur det ofta är idealistiska motiv som 
tillskrivs störst betydelse i ungdomarnas egna beskrivningar av 
sitt engagemang. Att betrakta engagemanget som ett sätt att 
göra karriär, eller att betraktas av andra som ambitiös och ivrig 
att klättra inom organisationen, framställs däremot som något 



187problematiskt eller negativt.309 När Linus uttryckte viss skep-
sis mot att sitta i styrelsen, behövde det med andra ord inte 
enbart vara kopplat till de religiösa värderingarna, utan kan 
också ses som knutet till mer generella förväntningar runt hur 
man bör tala om och förhålla sig till sitt engagemang inom en 
organisation som har en idealistiskt grundad agenda.



6. SLUTORD

Som jag förklarade i inledningskapitlet var utgångspunkten 
för den här boken hur de intervjuade ungdomarna resonerade 
runt och beskrev sitt engagemang i Equmenia, erfarenheterna 
av verksamheten där och sina skäl för att vilja vara med. I och 
med att boken bygger på en kvalitativ undersökning som om-
fattar ett begränsat antal ungdomar aktiva i en specifik frikyrk-
lig ungdomsorganisation går det givetvis inte att göra några 
direkta generaliseringar utifrån det material jag har. Samtidigt 
kan en kvalitativ, aktörsorienterad studie av detta slag ge insik-
ter och perspektiv som kan bidra till att få en djupare förstå-
else även av mer generella frågor, och min genomgående am-
bition har varit att relatera de individuella erfarenheterna och 
resonemangen till frågor rörande hur engagemang skapas och 
upprätthålls och hur ungas aktivitet i just religiösa organisatio-
ner kan förstås i relation till andra typer av samhällsdeltagande, 
liksom till synen på religion och religiositet i dagens svenska 
samhälle och hur den kan påverka hur religiöst engagemang 
hos unga uppfattas av dem själva och av andra. Avslutningsvis 
kommer jag nu att återknyta till några av de resultat som fram-
kommit i analysen och lyfta fram hur de kan sättas i relation 
till dessa mer övergripande frågor. 

Demokratiarbete och inflytande

Det är alltså inte alla typer av samhällsdeltagande bland unga 
som uppfattas som lika positivt, trots att det på ett generellt, 
samhälleligt plan är något som uppmuntras.310 Av och till finns 



189det en tendens att nedvärdera ungas politiska och samhälleliga 
aktivitet med utgångspunkt i att det betraktas som ett utslag 
av ungdomlig entusiasm och i någon mån naivitet, snarare än 
som ett resultat av noggrant genomtänkta överväganden och 
ståndpunkter.311 Att vuxenvärlden säger sig välkomna ungas 
samhällsdeltagande, betyder med andra ord inte självklart att 
den uppskattar de uttryck det faktiskt tar sig. När det gäller 
engagemanget i religiösa organisationer som Equmenia blir 
emellertid inte enbart deltagarnas ålder och att de kategori-
seras som ”ungdom” signifikant för hur engagemanget uppfat-
tas av vuxenvärlden, utan också majoritetssamhällets syn på 
religion och religiositet. Den skeptiska inställning till religion 
och religiositet som på många sätt är framträdande i dagens 
svenska samhälle, bidrar till att den här typen av förenings-
aktivitet, det vill säga i en religiös ungdomsorganisation, inte 
automatiskt betraktas som positiv eller okontroversiell, eller 
ens som samhällsdeltagande i sig.312

Ett exempel på detta, som jag har tagit upp, är att religiösa 
organisationer långt ifrån alltid inkluderas i studier av med-
borgerlig aktivitet.313 I mitt material framgick emellertid att 
Equmenia på många sätt fungerade som en arena för ung-
domars samhällsdeltagande, där det erbjöds goda möjligheter 
för individerna att utveckla sin demokratiska och medbor-
gerliga kompetens. Det handlade både om att verksamheten 
inom  lokalföreningarna gav rikliga tillfällen att diskutera di-
verse frågor med människor från olika bakgrunder, och om att 
organisationens struktur medförde möjlighet för ungdomarna 
att rent konkret delta i det demokratiska arbetet. Inte minst 
Equmenias rötter i frikyrkorörelsen, med dess ideal om folk-
bildning och demokratifostran, kan ses som starkt bidragande 
till att sådana frågor spelade en viktig roll i verksamheten.

Samtidigt var det tydligt att verksamheten och de unga 
medlemmarnas roll inom organisationen påverkades dels av 
att det var just en ungdomsorganisation, dels av att det var en 



190 religiös organisation. Betydelsen av att det var en kristen orga-
nisation märktes bland annat i hur de demokratiska ordningar-
na kunde framställas mer som ett medel för att uppnå religiösa 
mål än som en viktig fråga i sig, både i officiella dokument 
som verksamhetsplaner och stadgar och i intervjupersonernas 
inställning till det organisatoriska arbetet. Jämfört med många 
sociala rörelser, där frågor runt vad demokrati är och hur de 
optimala demokratiska ordningarna bör se ut ofta är fram-
trädande, tedde sig den representativa, föreningsbaserade de-
mokratin inom Equmenia som relativt oproblematiserad. Det 
var, enligt intervjumaterialet, något de aktiva medlemmarna 
förväntades delta i och därigenom också lära sig mer om, men 
var i regel inte föremål för någon mer ingående diskussion i 
ungdomsgrupperna. Samtidigt som ungdomarna genom sitt 
deltagande i verksamheten kunde tillägna sig kompetenser 
som gav dem goda verktyg för att delta i andra typer av de-
mokratiskt arbete, var det således inte självklart att de hade 
reflekterat runt olika demokratiska ordningar, eller hur deras 
engagemang i Equmenia kunde relateras till andra typer av 
samhällsdeltagande.

Betydelsen av att Equmenia är en ungdomsorganisation 
framkom exempelvis i hur ramarna för verksamheten, framför 
allt på lokal nivå, i hög grad sattes av vuxna som på olika sätt 
var involverade i eller ansvariga för de aktiviteter som anord-
nades. Gränserna för hur verksamheten kunde utformas och 
även för vilket reellt inflytande ungdomarna hade över den, 
var visserligen delvis knutna till Equmenias nationella stadgar 
och verksamhetsplaner, men också och inte minst till hur rela-
tionerna såg ut mellan de olika aktörerna på den lokala nivån. 
Som intervjuexemplen har visat, positionerade sig intervju-
personerna ofta som ”ungdomar” i relation till de personer 
som fick representera ”de vuxna”, som pastorer, ungdomspas-
torer och anställda ungdomsledare, och relaterade dessa posi-
tioner till hur de beskrev sina möjligheter till inflytande. Men 



191det var inte bara den inneboende, underliggande hierarkin 
mellan ungdomar och vuxna som påverkade hur de uppfat-
tade verksamheten och sina möjligheter att ha inflytande över 
denna, utan även att de vuxna inom ungdomsorganisationen 
och församlingen mestadels fungerade som religiösa auktori-
teter. Det de sade och gjorde fick därmed dubbel kraft i och 
med att de besatt en auktoritetsposition både utifrån sin roll 
som ”vuxna” och utifrån att de uppfattades som mer kunniga 
i religiösa frågor. 

Detta innebar emellertid inte att verksamheten var helt 
styrd av de vuxna representanterna. Flera av intervjuperso-
nerna upplevde sig ha potential att påverka, antingen genom 
de mer formella organen eller genom informella kanaler, och 
som olika exempel från materialet har visat kunde de också 
gå samman och protestera mot sådant de tyckte var fel, vilket 
då kunde få direkta konsekvenser. Men deras möjligheter till 
ett mer reellt inflytande över verksamheten byggde ändå i stor 
utsträckning på om, och i vilken omfattning, de ansvariga vux-
na erbjöd utrymme för detta. Att vuxna har stort inflytande 
över verksamheten är visserligen inget som i sig är karaktäris-
tiskt enbart för just religiösa barn- och ungdomsorganisationer 
– vuxna ledare har som regel en stor del av ansvaret för att 
planera aktiviteterna inom de flesta barn- och ungdomsorga-
nisationer, oavsett om det handlar om idrottsverksamhet eller 
4H-gårdar. Samtidigt gör Equmenias rötter i folkrörelsernas 
ideal om demokratifostran, och de förväntningar som därmed 
fanns om att medlemmarna skulle vara aktiva i förenings-
arbetet och beslutsfattandet, att organisationen skiljer sig från 
många andra typer av barn- och ungdomsorganisationer. Det 
är i relation till detta den tendens som blev synlig i mitt ma-
terial – att det många gånger fanns en brist på samstämmighet 
mellan idealen om de unga medlemmarnas delaktighet och 
möjlighet till inflytande och de faktiska möjligheter till detta 
som fanns i praktiken – blir mest relevant att poängtera. 



192 Ytterligare en aspekt som skulle kunna ses som utmärkande 
för just Equmenia, var att det inte enbart var vuxna inom ung-
domsorganisationen som hade inflytande över verksamheten, 
utan också vuxna i den församling som varje lokalförening var 
knuten till. Den ibland något oklara relationen mellan ung-
domsorganisationerna och Equmeniakyrkan, framför allt på 
lokalnivå, kunde med andra ord ha betydelse för hur hierarkier 
och maktrelationer där såg ut. Även här skulle det emellertid 
kunna finnas liknande tendenser även i andra barn- och ung-
domsorganisationer, såtillvida att dessa som regel är anknutna 
till någon typ av moderorganisation. Företrädare för denna kan 
i sin tur ha synpunkter på och visst inflytande över barn- och 
ungdomsverksamheten, vare sig det gäller politiska partier och 
politiska ungdomsförbund, ett religiöst samfund och dess ung-
domsorganisation eller huvudföreningen och ungdomssektio-
nen i en idrottsförening.

Fast i kategorierna?

Analysen har också visat hur det faktum att det var en kristen 
ungdomsorganisation intervjupersonerna var aktiva i, hade be-
tydelse för hur jämnåriga vänner och bekanta förhöll sig till, 
eller hur individerna antog att de förhöll sig till, deras akti-
vitet där. Genom sin anknytning till Equmenia tenderade de 
intervjuade ungdomarna att räknas in i kategorin ”unga krist-
na” och denna potentiella kategorisering placerade in dem i en 
minoritet i förhållande till den majoritetsungdom de i övrigt 
kunde sägas tillhöra. Även om också andra typer av starkt en-
gagemang, i miljöfrågor, rättvisefrågor eller annat, kan skilja ut 
ungdomar från den mer oengagerade majoriteten, så tillförde 
den religiösa anknytningen ytterligare en dimension till detta.

Som jag har diskuterat med utgångspunkt i Appiah, är iden-
tifikationen med vissa kollektiva identiteter knuten till före-



193ställningar om individerna som ingår däri, och därmed till för-
väntningar på hur dessa personer ska vara och bete sig, eller 
tycka eller tänka. 314 Oavsett om det handlade om antaganden 
om att kristna inte ska svära eller dricka alkohol, eller känslan 
av att behöva representera och försvara ”kyrkan” eller ”kris-
tendomen”, så visar exemplen genom boken att detta var nå-
got ungdomarna i studien upplevde att de mötte och måste 
hantera i miljöer utanför den kyrkliga kontexten. Att kopp-
lingen till Equmenia, och därmed till den kollektiva identite-
ten ”unga kristna”, av intervjupersonerna oftast beskrevs som 
att den hade negativa effekter för deras sociala identitet och 
position i de hierarkier som kännetecknade skolvardagen, kan 
relateras till att religiöst engagemang generellt inte självklart 
ses som något positivt i det svenska samhället i stort. Det kan 
emellertid också förstås utifrån att de traditionella frikyrkliga 
värderingarna, som inte minst personer utanför den kyrkliga 
kontexten tenderade att associera med Equmenia och som 
också i flera avseenden fortfarande var framträdande i verk-
samheten, skiljer sig från mycket av det som förknippas med 
att vara ung idag i Sverige, framför allt när det gäller alkohol-
konsumtion och sexuella relationer, men också ”skötsamhet” 
mer allmänt.315

Intersektionen mellan kategorierna ungdom och religiös till-
hörighet blev alltså betydelsefull för hur intervjupersonerna 
förhöll sig till sitt engagemang i Equmenia, vilket jag på olika 
sätt uppmärksammat i analysen. Men jag vill här lyfta fram att 
även etnicitet var en kategorisering som kan sägas ha viss bety-
delse ur ett intersektionellt perspektiv, om än på ett mer indi-
rekt vis. Det var inte oväsentligt att ungdomarna i min studie 
utöver det religiösa engagemanget kunde ses som tillhöran-
de kategorin ”svensk majoritetsungdom”. Som jag diskuterat 
i relation till Thurfjells resonemang, kan just likheterna med 
majoritetsgruppen bidra till att det religiösa engagemanget blir 
mer, snarare än mindre, genant.316 I och med att religiositet 



194 i hög grad tenderar att uppfattas som förknippat med något 
”icke-svenskt”, blir ett religiöst engagemang hos ungdomar 
som uppfattas som etniskt svenska ett större brott mot för-
väntningarna, ett större normbrott om man vill se det så, än 
om de hade hört till någon etnisk minoritet. 317

Ur ett perspektiv är det inte särskilt förvånande att det dag-
liga umgänget i skolan kunde påverkas av huruvida individer-
na öppet berättade för andra om sitt engagemang i den kristna 
ungdomsorganisationen eller inte. Som Appiah uttrycker det 
– i den sociala identiteten ingår att människors uppförande 
gentemot en individ påverkas av vilken typ av etikett de har 
placerat på vederbörande, det vill säga vilken kollektiv identi-
tet de associeras med.318 Ur ett annat perspektiv kan det ändå 
ses som anmärkningsvärt hur intervjupersonerna i så stor ut-
sträckning upplevde att identifikationen med den kollektiva 
identiteten ”unga kristna” skulle kunna ha negativa effekter för 
dem just i skolkontexten. Den läroplan som gällde när de fles-
ta av intervjupersonerna gick på högstadiet, Lpo 94, angav att 
skolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet, 
och där individen möter respekt för sin person.319 Det är up-
penbart att den religiösa kopplingen för vissa av intervjuper-
sonerna, som exempelvis Ida och Moa, bidrog till att de inte 
kände sig inkluderade i en sådan social gemenskap och inte 
heller respekterade som personer, det vill säga att läroplanens 
ambition och mål i just deras fall inte hade implementerats 
fullt ut i det dagliga arbetet i skolan. Den nuvarande läropla-
nen för grundskolan, Lgr11, markerar också mycket tydligt att 
ingen ska diskrimineras på grund av religion eller annan tros-
uppfattning.320 Det skulle vara intressant att se om man i arbe-
tet med detta i skolorna inkluderar även den typ av religiositet 
som representeras av frikyrkorna och svenskkyrkligheten, eller 
om det framför allt tenderar att knytas till andra religiösa mi-
noriteter. 



195Hur var det då med kön? Kan det sägas ha haft någon be-
tydelse för vilka effekter kategoriseringen som ”ung kristen” 
kunde ha för individerna? Här är det värt att påpeka att synen 
på alkohol och sexuella relationer, det vill säga de livsstilsval 
som kunde verka provocerande i ögonen på den icke-kristna 
majoriteten i skolan, inte skilde sig särdeles mycket mellan de 
manliga och kvinnliga intervjupersonerna. I båda kategorierna 
fanns personer som lade stor vikt vid att vara försiktiga med 
sin egen sexualitet eller som valt att inte dricka alkohol, men 
också personer som hade en betydligt mer liberal syn på det-
ta. Dessutom fanns det både bland de manliga och kvinnliga 
intervjupersonerna individer som deklarerade att de var fullt 
medvetna om att de uppfattades som ”töntar” av andra i sko-
lan, men propagerade för sin rätt att vara hur de ville. Men det 
fanns också vissa skillnader. Exempelvis verkade den kollektiva 
identiteten som scout vara rätt okontroversiell bland de man-
liga deltagarna i studien, medan flera av de kvinnliga framhöll 
att det inte var särskilt ”coolt” eller ”tufft” att vara scout. 321 
Kön var alltså inte utan betydelse, men framstod inte heller 
som särskilt centralt med avseende på hur intervjupersonerna 
uppfattade och beskrev sina livsstilsval och anknytningen till 
Equmenia.

Att vilja vara med

Det fanns, som vi har sett, olika orsaker till att intervjuperso-
nerna en gång i tiden hade blivit aktiva i Equmenia – alltifrån 
att föräldrarna var med i Equmeniakyrkan och därför upp-
muntrat barnens deltagande i ungdomsorganisationen, till att 
man följt med en vän dit eller lockats av verksamheten i sig. 
Men att individen en gång börjat i en viss organisation innebär 
inte automatiskt att hon eller han fortsätter vara aktiv, vilket 
syntes inte minst i att de vänner som en gång tagit med vissa av 



196 intervjupersonerna till Equmenia, i flera fall själva slutade vara 
aktiva efter kort tid. De som valde att fortsätta under en längre 
period, vilket gällde alla deltagarna i studien, gjorde det i hög 
grad för att de trivdes i gruppen, det vill säga för att den erbjöd 
en möjlighet att ingå i en social gemenskap.322 De lyfte genom-
gående fram gemenskapen och vännerna som en av de absolut 
viktigaste grunderna för viljan att delta i verksamheten. Ut-
över detta spelade det också stor roll att verksamheten och de 
aktiviteter som anordnades framstod som lockande och rele-
vanta. För dem som vuxit upp i Equmeniakyrkan, med föräld-
rar som var aktiva där, handlade emellertid valet att fortsätta 
engagera sig i Equmenia delvis också om familjens inverkan, 
i och med att det som regel fanns starka förväntningar på att 
de skulle delta i barn- och ungdomsverksamheten. Även om 
flera av intervjupersonerna framhöll att det var deras eget val, 
bidrog ändå det faktum att det kyrkliga engagemanget var en 
familjeangelägenhet till att de också förblev aktiva. 

Att verksamheten upplevs som lockande och gemenskapen 
som god är givetvis faktorer som generellt är betydelsefulla 
för hur engagemang skapas och upprätthålls och som därmed 
bidrar till människors vilja att vara aktiva i ett visst samman-
hang. Som har framgått genom boken ser jag också likheter 
mellan intervjupersonernas berättelser och det som framkom-
mit i studier av exempelvis sociala rörelser och aktivistgrup-
per, inte minst när det gäller vilken roll emotionella aspekter 
och emotionellt arbete av olika slag kan spela för skapandet 
av engagemang och upplevd gemenskap.323 En av de aspek-
ter som ändå tydligt särskiljer Equmenia från sådana typer av 
grupper är emellertid att verksamheten baseras på en religiös 
grund, istället för till exempel en politisk. Vilken roll kan då 
detta ha spelat för engagemanget och medlemmarnas lust att 
vara aktiva i ungdomsorganisationen?

Jag vill hävda att den religiösa grunden bidrog till individer-
nas vilja att förbli aktiva i Equmenia på åtminstone två sätt. 



197För det första så framstod de explicit uttryckta religiösa vär-
deringarna och idealen som ett viktigt fundament för vilka af-
fektiva praktiker som kom att bli dominerande i grupperna.324 
Inte minst gällde detta ambitionen att verksamheten skulle 
genomsyras av möjligheten att ta emot och sprida Guds kär-
lek, som framhålls på organisationens webbsidor, och som på 
olika sätt återspeglades i intervjupersonernas berättelser och 
beskrivningar. De trivdes i Equmenia inte enbart för att de 
uppskattade vännerna och verksamheten utan också för att de 
upplevde det som en kärleksfull, förlåtande och inkluderande 
miljö. Jämfört med hur de upplevde situationen i skolan, fram-
ställde de Equmenia i hög grad som en fristad, där de hade 
möjligheten att ”vara sig själva”. Även om en bra stämning och 
god gemenskap generellt är viktigt för människors vilja att 
engagera sig i en viss grupp eller organisation, är således det 
speciella här att det blev ett sådant uttalat fokus på de emotio-
nella aspekterna av detta, och att dessa i sin tur var samman-
flätade med den kristna grunden.

För det andra vill jag understryka betydelsen av att olika 
ritualiserade handlingar bidrog till att skapa emotionella band, 
som i sin tur kunde bidra till att etablera och förstärka en 
upplevelse av samhörighet och gemenskap.325 I och med att 
Equmenia är en religiös organisation fick formaliserade ritu-
ella handlingar stort utrymme, vid sidan av de mer informella 
som att äta middag tillsammans före tonårsträffen eller dricka 
kaffe efter gudstjänsten. Det gällde inte minst andakterna i 
slutet av varje sammankomst. Genom att samlas och rikta 
uppmärksamheten åt samma håll genom kollektiv bön eller 
lovsångssjungande, skapades en viss stämning och de delade 
upplevelserna gav en gemensam grund att stå på. I vissa kol-
lektiva bönesituationer, som olika typer av förbön, skapades 
dessutom en hög grad av intimitet mellan deltagarna. Båda 
dessa aspekter kan bidra till en vilja att fortsätta vara aktiv i en 
viss grupp eller ett visst sammanhang. För några av intervju-



198 personerna utgjorde de religiösa aspekterna av verksamheten 
också en av de viktigaste orsakerna till att de ville engagera sig 
i just Equmenia, till exempel genom att de ville bidra till att 
fullfölja ungdomsorganisationens målsättning att låta barn och 
unga möta Gud eller Guds kärlek.

Samtidigt hörde olika aspekter av den kristna grunden till 
det som intervjupersonerna var mest kritiska och avstånds-
tagande till i intervjuerna, och även om religiösa praktiker och 
ritualiserade handlingar kunde öka individernas vilja att vara 
engagerade, kunde de också fungera splittrande eller gränsför-
stärkande inom grupperna. Det var under och i relation till de 
tillfällen när Equmenias kristna grund var som mest framträ-
dande, som exempelvis under andakter eller bibelstudier, som 
det blev påtagligt att det fanns stora skillnader i hur grupp-
medlemmarna ställde sig till denna. Även om alla var välkom-
na att delta i verksamheten, påverkade ett avståndstagande 
från den kristna grunden hur individerna uppfattade organi-
sationen och sin egen roll i den, liksom hur de uppfattades av 
andra, vilket intervjuexemplen har visat. 

När intervjupersonerna berättade om situationer de upp-
levt som obehagliga, var det också i stor utsträckning just de 
religiösa aspekterna de betonade, oavsett om de definierade sig 
själva som kristna eller inte. Som när Anton berättade om en 
upplevd press på att ”bli frälst”, när Jens och Olivia pratade 
om kollektiv bön som något obehagligt och Amanda och Linus 
tog upp tungotal som en typ av religiös praktik de upplevde 
som främmande. Ofta var det stämningen som uppstod i en 
viss situation som beskrevs som obehaglig, vilket kan förstås 
som att vissa religiösa praktiker och ritualer bidrog till att de 
affektiva praktikerna tog sig uttryck som intervjupersonerna 
upplevde som problematiska. Men det kunde också handla 
om att intervjupersonerna, vilket bland andra Jens och Anton 
beskrev, i olika sammanhang konfronterats med värderingar 
och åsikter som de själva tog avstånd från. Att den här typen 



199av frågor hade betydelse för engagemanget och viljan att vara 
med, återspeglades både i beskrivningarna av hur det var något 
individerna reflekterat mycket runt och av hur de rent konkret 
lämnat situationer de inte känt sig bekväma med. Men också i 
hur flera av intervjupersonerna kontrasterade Equmenia mot 
vissa andra frikyrkliga samfund och ungdomsorganisationer, 
och bestämt förklarade att de inte kunde tänka sig att vara 
aktiva i en miljö som inte präglades av samma öppenhet som 
de uppfattade fanns i den egna lokala kontexten.

Brott mot förväntningarna

Samtidigt som det fanns ett starkt ideal om att verksamheten 
i Equmenia skulle präglas av en inkluderande och kärleksfull 
atmosfär, där alla kände sig välkomna och accepterade, så fanns 
det emellertid också krav och förväntningar som inskränkte 
denna tänkta öppenhet. Det var trots allt inte bara i miljöer 
utanför Equmenia som ungdomarna stötte på ett kategoriskt 
förhållningssätt till olika trosfrågor, utan även inom sina egna 
ungdomsgrupper kunde de uppleva att det fanns starka för-
väntningar runt hur de skulle leva sina dagliga liv och förhålla 
sig till den kristna grunden. Ibland framstod sådana förvänt-
ningar som mycket påtagliga, som när Elise berättade om hur 
hon tyckte sig ha mött attityden att det fanns ett svart eller vitt 
och att Bibeln, på ett enkelt sätt, gav svaren på hur man borde 
tänka och agera i olika lägen. Ibland framkom de mer implicit 
i intervjuerna, som när Lena beskrev hur lättad hon blev över 
att det inte bara var hon som ställde sig skeptisk till vissa av de 
saker som stod i Bibeln. 

Vissa frågor och förväntningar föreföll också vara så själv-
klara för ungdomarna att de knappt ens hade övervägt att det 
kunde finnas andra förhållningssätt. Som i de ungdomsgrupper 
där de uppfattade att det var konsensus om att ett obefint-



200 ligt eller ytterst måttligt alkoholbruk var normen. I sådana fall 
kunde mötet med personer från andra församlingar, till exem-
pel på läger eller kurser, som gjorde en annan tolkning av hur 
de som aktiva i Equmenia borde förhålla sig till sådana frågor, 
ge en breddad syn. Men också ökad livserfarenhet kunde ha 
betydelse, vilket framgick i hur ett par av de äldre intervjuper-
sonerna förklarade att de tidigare varit uttalat och kraftfullt 
negativa till all form av alkoholkonsumtion, men att de någon-
stans i tjugoårsåldern hade ändrat uppfattning och numera till 
och med själva kunde ta en öl eller ett glas vin, utan att göra 
så stor sak av det. Eftersom de skäl de angav för att inte dricka 
alkohol i regel inte var religiöst grundade, så handlade föränd-
ringen, enligt dem, inte heller i första hand om ändringar i 
trosuppfattningar, utan snarare om att de med tiden kommit 
att vistas i fler miljöer där alkohol konsumerades, men inte var 
ett problem.

De förväntningar som präglade verksamheten i ungdoms-
organisationen var också tydligt relaterade både till intervju-
personernas position som ungdomar i förhållande till de vuxna 
ledarna och pastorerna i församlingen, och till vad och vem som 
uppfattades som auktoriteter på det religiösa området. Jämfört 
med exempelvis sociala rörelser där det ofta finns åtminstone 
ett ideal om att alla medlemmar deltar på samma villkor och 
har lika stora möjligheter att påverka verksamheten, så fanns 
det som sagt i Equmenia en bakomliggande, implicit hierarki, 
i och med att det var just en ungdomsorganisation, och verk-
samheten därmed till stor del var vuxenledd. De vuxna led-
arna och ungdomspastorerna hade ett klart formulerat ansvar 
för att planera aktiviteterna, likaväl som ett ansvar för att verk-
samheten fungerade på ett bra och säkert sätt, vare sig det gäll-
de kanothajker eller diskussionskvällar om sex. Men de hade 
också ett ansvar för att förmedla den religiösa grunden till ung-
domarna, vilket de kunde göra både under andakterna som av-
slutade varje sammankomst, och genom att ordna temakvällar 
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om det var ett allmänt kärleksbudskap som förmedlades, som 
till exempel Jenny beskrev att hon försökte göra som ledare, 
eller mer specifika påbud om hur man bör leva sitt dagliga liv 
som (ung) kristen, så var det i stor utsträckning ledarna som 
bestämde vad som skulle kommuniceras.

Även om ledarna hade det övergripande ansvaret för verk-
samheten, och därmed också mycket stora möjligheter att 
påverka, är det förstås svårt att driva igenom saker och ting 
om deltagarna aktivt sätter sig på tvären. Det kunde få konse-
kvenser för deltagarna att bryta mot de uttalade reglerna eller 
mot de mer implicita förväntningarna, vilket framgick i berät-
telser om hur deltagare blivit uppläxade till exempel för att 
ha druckit alkohol under aktiviteter anordnade av Equmenia, 
eller blivit hemskickade för att de stört och förstört för de 
andra genom att inte ta det hela på allvar. Brott mot förvänt-
ningarna om hur ungdomarna skulle bete sig, tänka eller tro, 
och de konflikter detta kunde leda till, kunde också få effek-
ter för i vilken grad de kände sig inkluderade i gruppen, och 
därmed i förlängningen för i vilken utsträckning de hade lust 
att fortsätta vara engagerade där, vilket framgick till exempel i 
Elises berättelser. 

Men eftersom många av ungdomarna i studien inte enbart 
var deltagare i verksamheten, utan även hade uppdrag som 
ledare, hade de också erfarenhet av att befinna sig på andra si-
dan och höra till dem som skulle leda och styra verksamheten. 
Här handlade de upplevda förväntningarna i hög grad om att 
de som ledare hade ansvar för att skapa den eftersträvade in-
kluderande och kärleksfulla stämning som skulle kunna få de 
andra deltagarna att känna sig välkomna. Att bryta mot dessa 
förväntningar, till exempel genom att inte lyckas hålla inne 
med sin irritation och frustration när de yngre tonåringarna var 
stökiga, eller inte känna sig kapabel att förmedla (Guds) kärlek 
till alla deltagarna, kunde, som bland annat exemplet från Li-
nus visade, också upplevas som mycket frustrerande.



202 Ett framtida engagemang?

Om nu ungas samhällsdeltagande betraktas som något önsk-
värt, både för att de ska kunna påverka de sammanhang där 
de befinner sig just nu och för att de ska kunna tillägna sig 
kompetenser som behövs för att upprätthålla de demokratiska 
strukturerna i framtiden, är det ur ett samhällsperspektiv an-
geläget att få inblick i vilka mekanismer det är som kan bidra 
till unga människors vilja att bli aktiva i föreningar och orga-
nisationer, inte minst med tanke på att föreningsdeltagandet 
har varit på nedgång under en längre tid. Att de intervjuer 
jag har gjort visar hur det inte enbart är organisationens mål 
och verksamhet i sig som är viktiga för lusten att förbli aktiv, 
utan också stämningen och gemenskapen i en viss grupp, är 
till exempel relevant att förhålla sig till oavsett om det gäller 
idrottsorganisationer, kulturella föreningar eller ideella organi-
sationer. En annan aspekt som tydligt framkommit i analysen 
av mitt material är att aktivitet i religiösa organisationer som 
Equmenia i minst lika hög grad som aktivitet i andra typer av 
ungdomsorganisationer har potential att bidra till att utveckla 
ungas demokratiska kompetens. Det är med andra ord en form 
av samhällsdeltagande som inte bör förbises eller underskattas, 
till exempel i kartläggningar av ungdomars livsvillkor och möj-
ligheter till inflytande.

Samtidigt går det att ställa sig frågan om i vilken mån det 
räcker att ha en demokratisk struktur och involvera ungdo-
marna i den för att kunna uppmuntra ett samhällsdeltagande 
som sträcker sig utöver engagemanget i en viss, enskild orga-
nisation. Även om praktiskt deltagande i föreningsarbete, som 
det som erbjuds inom Equmenia, bidrar till att unga utvecklar 
sina demokratiska och medborgerliga förmågor, vill jag hävda 
att det när det gäller denna fråga också är angeläget att reflek-
tera över i vilken grad ungdomarna har reellt inflytande över 
centrala frågor inom verksamheten. Saknas sådan reflektion 
finns det en påtaglig risk att ungdomarnas medverkan i slutän-



203dan kommer att handla mer om ett symboliskt deltagande, än 
om att de får faktiska möjligheter att påverka de sammanhang 
där de befinner sig. Utifrån perspektivet att upplevelsen av att 
bli lyssnad på har betydelse för ungdomars inställning till sam-
hällsdeltagande, kan en erfarenhet av att deltagandet bara är 
symboliskt, potentiellt ha negativ inverkan på hur individen 
förhåller sig till samhällsdeltagande på ett mer generellt plan. 

Slutligen vill jag poängtera att i vilken grad verksamheten i 
en förening eller organisation kan förmodas bidra till att unga 
utvecklar sin demokratiska kompetens och sitt intresse för 
andra typer av samhällsdeltagande, också är relaterad till hur 
denna i sin löpande verksamhet förhåller sig till sin egen de-
mokratiska grund. Om en viss demokratisk ordning framstår 
som självklar och given, och detta medför att olika sätt att 
se på och förstå demokrati och demokratiska processer var-
ken prövas, diskuteras eller problematiseras, blir det en relativt 
smal medborgerlig kompetens deltagarna tillägnar sig. Även 
detta kan innebära att tröskeln för att ägna sig åt andra typer 
av samhällsdeltagande blir högre än vad som annars hade varit 
fallet. Verksamheten i ungdomsorganisationer som Equmenia 
kan givetvis helt oavsett detta erbjuda en meningsfull fritid 
för barn och unga, och en miljö där de känner sig välkom-
na och inkluderade precis som de är, vilket är mycket värt i 
sig, som exemplen genom hela boken har visat. Men när det 
gäller relationen till samhällsdeltagande i övrigt och religiösa 
ungdomsorganisationers möjliga roll i att uppmuntra detta hos 
barn och unga, är detta ändå aspekter som är värda att beakta.
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110  Jfr Bromander 2012: 60; Ungdomsstyrelsen 2005: 37; 2006b: 226.
111  Kuusisto 2010, 2011.
112  Jfr Wenell 2015: 15.
113  I ett socialkonstruktivistiskt grundat perspektiv på identitet, som är det jag 

företräder, poängteras att identiteter inte är stabila och oföränderliga, utan 
påverkas och skapas både av vår bakgrund och av de erfarenheter vi gör, och, 
inte minst, av hur andra ser på och uppfattar oss, se Appiah, 2007; Hethe-
rington, 1998; Mead, 1962; Zackariasson, 2006.

114  Hemming & Madge 2011.
115  Appiah 2007: 65f.
116  Appiah 2007: 67ff; jfr Walseth 2006.
117  Appiah, 2007: 22f.
118  Appiah 2007: 23.
119  De exempel Thurfjell i sin bok ger på ”mer radikala religiösa avvikelser” är 

att vara muslim, konvertera till katolicism eller gå in i Krishnarörelsen, se 
Thurfjell, 2015: 192f.

120  Det gäller åtminstone sådana religiösa inriktningar där det inte finns starka 
förväntningar på att anhängarna ska bära några yttre kännetecken, som till 
exempel protestantisk kristendom. Inom andra religiösa inriktningar kan det 
finnas starkare förväntningar, eller till och med krav på detta, vare sig det 
gäller den judiska kippan, en muslimsk hijab eller en sikhisk turban.

121  Jfr Nylund Skog 2012: 120.
122  Jfr Appiah 2007: 65; Hemming & Madge 2011: 40.
123  Jfr Thurfjell 2015: 190.
124  Jfr Appiah 2007; Mead 1962.
125  Sättet Elise uttryckte sig på när hon i början av citatet arbetar sig fram från 

det rätt vaga ”det gör jag nog” till att tidsbestämma det med ”det gör jag nog 
nu” och slutligen landa i ett mer bestämt ”det gör jag nu”, återspeglar hur 
frågan om ifall intervjupersonerna skulle beskriva sig som kristna inte alltid 
var helt enkel att svara på, utan kunde kräva reflektion och eftertanke även 
under intervjutillfället.

126  Se Mead 1962: 214; jfr Appiah 2007.
127  Jfr Ahmed 2004: 103ff.
128  Jfr Thurfjell 2015: 196f.



210 129  Thurfjell såg liknande tendenser i de intervjuer han gjort med kristna svensk-
ar, där de äldre intervjupersonerna mer självklart associerade till att det var 
pinsamt att vara kristen, inte minst när de såg tillbaka på sin uppväxt, se 
Thurfjell, 2015: 186.

130  Jfr Appiah 2007: 21ff.
131  Lalander 1998a: 86f.
132  Jfr Bäckman 2003; Forsberg 2003; Lundström 2009; Waldén 2010.
133  Se Cedersjö 1999; Johansson 1998; Lalander 1998b; Persson 2003.
134  Sådana krockar kan naturligtvis uppstå även för ungdomar som hör till andra 

etniska eller religiösa minoritetsgrupper, som inte självklart delar de domine-
rande värderingarna runt exempelvis sexuella relationer och alkoholbruk, jfr 
Cetrez, 2010; Karlsson Minganti, 2007; Kuusisto, 2011; Moberg, 2013.

135  Lalander 1998a: 262; Persson 2003; jfr Røthing 1998. Även i andra kristna 
sammanhang kan det finnas ideal om avhållsamhet och skötsamhet, något 
som exemplifieras i religionsvetaren Daniel Enstedts doktorsavhandling om 
kristen tro, sexualitet och samlevnad, se Enstedt 2011.

136  Lalander & Johansson 2012: 165; Bäckman 2003.
137  Se Englund 2014; Gripe 2013.
138  Jfr Lalander 1998a: 262.
139  Jfr Appiah 2007: 22ff.
140  Se Hemming & Madge 2011: 40.
141  Appiah, 2007: 22ff. Sättet ungdomarna berättar om sin skoltid på kan också 

ses som en sorts levnadsberättelser och att dessa inte är helt individuella 
utan följer vissa spår och normativa förväntningar har uppmärksammats 
även av folkloristiska forskare, se t.ex. Nylund Skog, 2012.

142  Jfr Kuusisto 2010, 2011.
143  Appiah 2007: 66f. Utifrån Thurfjells resonemang om hur svenskkyrklig-

het blir extra genant för att det inte är tillräckligt avvikande, skulle det å 
andra sidan gå att argumentera för att det var just de övriga likheterna med 
majoritetsungdomarna som gjorde att Moa framstod som ”onormal”. Hade 
hon varit muslim eller katolik hade hon fortfarande varit annorlunda, men 
förmodligen inte på samma sätt uppfattats som ”onormal”, eftersom hon då 
även på andra sätt skulle skilja sig från normen, se Thurfjell, 2015: 192ff.

144  Skeggs 1997: 115.
145  Skeggs 1997, 2004.
146  Se Ambjörnsson 2001; Lindqvist 1994: 128ff.
147  Jfr Wenell 2015: 15.
148  Jfr Appiah 2007: 66ff; Mead 1962: 173ff.
149  Jfr Thurfjell 2015: 183ff.
150  Här är ett exempel på hur beteckningen SMU (Svenska Missionskyrkans 

Ungdom) levde kvar på lokalnivå och individnivå, trots att ungdomsorganisa-
tionen hade ingått i Equmenia i flera år när intervjun gjordes.

151  Just inställningen till kategoriseringen som scout var annars något som skilde 
sig åt mellan de intervjuade ungdomarna, vilket också har framgått tidigare 
i kapitlet. Vissa, som Britta och Ida, såg det som en relativt belastande 
kollektiv identitet att ha som tonåring, medan andra, som Lukas och Rasmus, 
såg det som förhållandevis oproblematiskt att tala om för andra att de var 
scouter (Britta 2012-05-16, Ida 2014-02-21, Rasmus 2012-04-10, Lukas 
2012-04-18).



211152  Jfr Lalander 1998a.
153  Här blir det tydligt att Lena talade inom en heteronormativ ram – som tjej 

var det självklart killarna hon skulle spana in och ragga på. 
154  Jfr Appiah 2007: 21ff.
155  Jfr Berger et al. 2008; Zuckerman 2009.
156  Här kan man också ställa sig frågan om hur föräldrarna hade reagerat om 

barnen blivit aktiva i en annan religion än kristendomen. Det vill säga, hur 
främmande eller välbekanta framstår de traditionella frikyrkorna i relation 
till exempelvis islam eller buddhism? Jfr Thurfjell 2015.

157  Det var emellertid inte automatiskt så att föräldrar som var aktiva i en 
viss kyrka var alltigenom positiva till verksamheten. Elises familj hade till 
exempel under några år, innan Equmeniakyrkan fanns, varit engagerad i en 
ekumenisk församling bestående av flera olika frikyrkor. Föräldrarna blev 
emellertid alltmer kritiska till den teologiska inriktningen där, och blev så 
småningom aktiva i Svenska kyrkan istället. Elise fortsatte delta i den ekume-
niska församlingens ungdomsverksamhet i några år, innan hon också lämnade 
den (Elise 2012-11-23). Jag återkommer till detta i kapitel 4.

158  Layton, Dollahite, & Hardy 2011: 402f.
159  Jfr Lykke 2005.
160  Layton et al. 2011; jfr Anthias 2011.
161  Jfr Layton et al. 2011: 402f.
162  Jfr von Essen & Grosse 2012: 159f.
163  Se Brodie et al. 2011: 38, 43; Putnam 2000: 66f, 338f; Smidt et al. 2008. Det 

finns också studier som argumenterar för att ett religiöst engagemang leder 
till positiva effekter för ungdomar på andra sätt. Som i Layton, Dollahite och 
Hardys artikel där de argumenterar för att religiöst engagemang kan påverka 
ungdomarnas sociala och moraliska utveckling i det de definierar som en 
positiv riktning, se Layton et al., 2011.

164  Attac är en organisation inom den globala rättviserörelsen som etablerades 
runt millennieskiftet och under några år hade en hel del medlemmar, se 
Ergon & Abrahamsson, 2002.

165 Se Zackariasson 2006: 44ff.
166  Och Norge – mitt tidigare fältarbete gjordes i båda länderna, se Zackarias-

son, 2006.
167  Se t.ex. Dawes & Larson 2011; Hwang, Grabb, & Curtis 2005; Zackariasson 

2008; Ødegård 2009
168  Se Ødegård 2009: 136f.
169  Se Flam & King 2005; Gould 2004.
170  Se t.ex. Jacobsson & Lindblom 2013; McAllister Groves 2001; Zackariasson 

2009
171  Se Gould 2001, 2009; Wolkomir 2001.
172  Jfr Collins 2001: 27f; Durkheim 1995; Flam 2005: 4; Gould 2009: 207.
173  Jacobsson & Lindblom 2013: 62f; jfr Jasper, Goodwin, & Polletta 2001: 

16–22; Collins 2001.
174  Här går det förstås att fråga sig i vilken grad ungdomarna hade kunnat 

uttrycka sig annorlunda i intervjusituationen, utan att riskera att framstå som 
osjälvständiga. Men det är å andra sidan fullt möjligt att tänka sig att någon 
eller några skulle framhållit en skeptisk inställning till Equmenia och betonat 
att de var med enbart för att föräldrarna förväntade sig det, vilket alltså ingen 
av intervjupersonerna gjorde.



212 175  Se Ødegård 2009: 136f.
176  Flera av intervjupersonerna hade också upplevt att det, av olika anledningar, 

inte var högt i tak, men detta gällde ofta sammanhang utanför den egna 
församlingen, vilket jag återkommer till senare.

177  Jfr t.ex. Karlsson Minganti 2007; Moberg 2013; Thurfjell 2015.
178  Se Equmenia 2013a. Samma formulering används på webbsidorna från 

2016, se Equmenia 2016b.
179  Även om ungdomarna alltså överlag beskrev stämningen inom de lokala 

Equmeniaföreningarna och de församlingar dessa var knutna till som mycket 
god och såg kärlek och förlåtelse som ett ideal, vill jag poängtera att detta 
inte präglade alla relationer och all interaktion inom grupperna. Det blev 
tydligt inte minst i de fall det uppstod konflikter och motsättningar mellan 
ungdomarna eller mellan ungdomar och ledare eller andra vuxna i försam-
lingarna. Jag återkommer till det i kapitel fyra.

180  Se Wetherell 2012: 72.
181  Hochschild 2003: 57.
182  Hochschild 2003: 89.
183  Samtidigt finns det förstås skillnader mellan de företag Hochschild refererar 

till och en religiös organisation som Equmenia, vilket blir synligt inte minst i 
att det är Guds kärlek som människor ska lära sig se, ta emot och ge vidare.

184  Jfr Davies 2011.
185  Se Jacobsson & Lindblom 2013: 60–61.
186  Moberg 2013: 157ff.
187  Jacobsson & Lindblom 2013: 62f.
188  Nyingbönen: Käre far i himlen/ tack att jag finns till/ Hjälp mig leva riktigt/ 

göra det du vill/ Lär oss här på jorden/ tycka om varann/ Låt oss få en fram-
tid/ skyddad av din hand. 
Scoutbönen: Livets Gud, som söker alla/ du som ser till var och en/ till vad 
än du vill mig kalla/är jag redo bli din vän/ Tack för staden och naturen/ och 
för glädje varje dag/ Tack för människor och djuren/ Hjälp mig följa scouters 
lag.

189  Att be förbön betyder att man kollektivt ber för en person eller en särskild 
fråga, som fred i en viss konflikt eller region, hjälp till offer för en viss kata-
strof och så vidare. Förbön för en person kan, men måste inte, vara föranlett 
av att personen ifråga går igenom en speciellt svår tid och därmed uppfattas 
behöva extra mycket hjälp och stöd från både vänner och församlingen, och 
från Gud. Ofta kombineras förbön för en person med fysisk närhet, som 
exempelvis handpåläggning.

190  Jfr Moberg 2013: 169.
191  Idén om tungotal eller att tala i tungor har sin grund i Bibeln och före-

kommer bland annat inom den karismatiska kristna traditionen. Det 
innebär huvudsakligen att en person under t.ex. en gudstjänst eller religiös 
sammankomst får gudomlig inspiration att tala på ett främmande, vanligen 
oidentifierbart bönespråk.

192  Inom en viss tolkningsram skulle den upplevelse hon beskrev kunna betrak-
tas som en religiös erfarenhet. Amanda valde, efter en del eftertanke och 
reflektion, att inte se det på det sättet, men som jag återkommer till i kapitel 
fyra fanns det andra bland intervjupersonerna som valde att tolka liknande 
upplevelser på andra sätt.

193  Moberg 2013: 168f.



213194  Jfr Jacobsson & Lindblom 2013: 62f.
195  Jfr Wetherell 2012: 12; Collins 2001; Jacobsson & Lindblom 2013.
196  Jfr Collins 2001; Jacobsson & Lindblom 2013: 62f.
197  I scoutverksamheten omfattar en hajk oftast en friluftsaktivitet med över-

nattning (t.ex. kanothajk, vandringshajk), men begreppet kan också, inte 
minst i tonårsverksamheten, beteckna annan helgverksamhet med övernatt-
ning.

198  Beteckningen jamboree används för mycket stora scoutläger, som regel med 
internationella inslag.

199  Se World Scout Jamboree 2015.
200  Jfr Appiah 2007: 21ff.
201  Jfr Appiah 2007: 66f.
202  Durkheim 1995; Fish 2005: 21.
203  Jfr Collins 2001: 27f; Gould 2009: 207.
204  Jfr Wetherell 2012: 24.
205  Jfr Collins 2001; Jacobsson & Lindblom 2013: 66.
206  Jfr Appelros 2005: 71f.
207  Jfr Krekula et al. 2005: 83ff.
208  Jfr Appiah 2007: 65ff.
209  Jfr Anthias 2011; De los Reyes & Mulinari 2005.
210  Se Equmenia 2013b.
211  Thurfjell 2015: 229.
212  Se t.ex. Arweck & Nesbitt 2010; Bao, Whitbeck, Hoyt, & Conger 1999; 

Copen & Silverstein 2007; Crane 2003; Warner & Williams 2010.
213  Jfr Thurfjell 2015: 28f.
214  Teodicéproblemet rör frågan om hur det kan finns ondska och lidande i 

världen samtidigt som Gud i de monoteistiska religionerna framställs som 
god och allsmäktig.

215  Detta kan sättas i relation till Patricia Bakers analyser av hur vardagliga 
samtal också kan vara en del i olika lärprocesser, något hon diskuterar utifrån 
begreppet ”konversationellt lärande”, se Baker, Jensen, & Kolb, 2002.

216  Ur perspektivet att religionsundervisningen ska vara icke-konfessionell är 
detta på ett sätt inte förvånande. Men samtidigt är det givetvis möjligt att 
diskutera även trosinnehållet i olika religioner utan att för den skull göra un-
dervisningen konfessionell, vilket alltså endast ett fåtal av intervjupersonerna 
hade upplevt.

217  Även andra bland intervjupersonerna, som exempelvis Jenny och Olivia, be-
rättade att de inte höll med om allt som stod i Bibeln. Jenny trodde oavsett 
detta på Gud och såg sig som kristen, medan Olivia lyfte fram det som en av 
anledningarna till att hon inte kunde se sig som kristen (Jenny 2011-02-10, 
Olivia 2012-03-20).

218  Jfr Anthias 2011: 214.
219  Jfr Layton et al. 2011: 402f.
220  Thurfjell 2015: 228f.
221  Jfr Bryant & Lamb 1999: 12, 18.
222  Hur intervjupersonerna valde att återge sina upplevelser kan givetvis också 

ses som att de anpassade sina narrativa strategier till bland annat intervju-
situationen.



214 223  Se Baer 2014; Rambo & Farhadian 1999.
224  Rambo & Farhadian 1999: 23f.
225  Rambo & Farhadian 1999: 25f, 28f.
226  Här vill jag understryka att det är just berättelserna jag utgår ifrån. Jag kan 

självfallet inte säga något om hur individerna faktiskt upplevde den här tiden 
eller omvändelseprocessen, utan bara om hur de valde att framställa det i 
intervjusituationen, jfr Stromberg, 2014: 119. 

227  Rambo & Farhadian 1999: 28f.
228  Jfr Anthias 2011: 214; Appelros 2005: 71f.
229  Rambo & Farhadian 1999: 31f.
230  Rambo & Farhadian 1999: 31f.
231  Hindmarsh 2005.
232  Jfr Appiah 2007: 22f.
233  Jfr Nylund Skog 2003: 14ff.
234  Jfr Rambo & Farhadian 1999.
235  Jfr Collins 2001; Durkheim 1995; Fish 2005.
236  I intervjusituationen associerade jag tankemässigt spontant till en manlig 

sådan, vilket förstås säger något om min egen förförståelse, men som Elise 
faktiskt formulerade det kan det lika gärna handla om en kvinnlig gitarr-
spelande ungdomsledare.

237  Jfr Anthias 2011: 210ff; Wetherell 2012: 17.
238  Jfr Appiah 2007: 22f.
239  Olika varianter av den ”gyllene regeln” återkommer i flera religioner. I Bibeln 

återfinns den i Matteusevangeliet: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra 
för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12).

240  Jfr Appiah 2007: 65ff.
241  Linus var ganska ensam bland intervjupersonerna om att på det här sättet 

framhålla Jesus som person som en förebild för hur han ville leva sitt eget liv, 
även om liknande formuleringar förekom på de webbsidor som var aktuella 
när vi gjorde intervjun: ”Genom sitt liv visar ledaren på hur det kan vara att 
leva ett liv tillsammans med andra och Gud. Det var precis så Jesus var led-
are. Han gick omkring tillsammans med sin grupp lärjungar och visade med 
ord och handling på ett liv med Gud.”, se Equmenia 2014. På de omarbetade 
webbsidorna från 2016 finns just denna formulering inte kvar. Där beskrivs 
bland annat hur ledare inom Equmenia ska ”vara förebilder i ord och hand-
ling för de barn och unga vi leder” och ”vägledare till kristen tro och liv”, 
men anknytningen till beskrivningen av hur Jesus var som ledare saknas, se 
Equmenia 2016b.

242  Thurfjell 2015: 255ff.
243  Jfr Cedersjö 1999; Cyrillus 2008; Lalander 1998b; Røthing 1998; Zackarias-

son 2012.
244  Jfr Cyrillus 2008; Zackariasson 2012.
245  Se Englund 2014.
246  GHB var under en period något av en innedrog i Sverige, inte minst bland 

festande ungdomar.
247  Se Cedersjö 1999; Johansson 1998; Lalander 1998b; Persson 2003.
248  Appiah 2007: 66.



215249  Av intervjumaterialet framgick att i vissa av de lokala Equmeniaföreningarna 
diskuterades alkohol, men inte sex, i andra sex men inte alkohol och i vissa 
diskuterades båda delarna. Medan droger som sagt inte diskuterades alls.

250  Jfr Anthias 2011; Appelros 2005; Krekula et al. 2005.
251  Den typ av mycket bestämda eller absoluta påbud som flera av intervjuper-

sonerna beskrev att de stött på under samlingar eller läger tillsammans med 
andra församlingar eller ungdomsförbund (jfr kapitel tre), beskrev Elise alltså 
som närvarande i den vardagliga interaktionen i hennes vanliga ungdoms-
grupp.  

252  Jfr Hochschild 2003: 55–73.
253  Jacobsson & Lindblom 2013: 60–61.
254  Jfr Wetherell 2012: 12f.
255  Wetherell 2012: 73f.
256  Jfr Wetherell 2012: 24.
257  Mimmi hörde till de intervjupersoner som läste delar av bokmanuset. Hon 

kommenterade då att hon gärna hade sett att ledarna hade samtalat mer 
med henne om hennes attityd och försökt ta reda på varför hon var så ifråga-
sättande och vad det var hon var kritisk till. Som hon såg på det i efterhand 
hade hon då kanske kommit ur sin negativa period fortare.

258  Se Wolkomir 2001: 317ff. Även om idealet om att älska sin nästa och vända 
andra kinden till har blivit mycket starkt i många kristna kretsar och sam-
fund, så finns det, väl att märka, också en hel del vrede i Bibelns olika texter. 
Inte minst i Gamla testamentet, där Gud ofta slår ner med vrede, men också 
i Nya testamentet, som till exempel när Jesus driver ut månglarna, det vill 
säga försäljarna, ur templet.

259  Jfr Wetherell 2012: 77ff.
260  Jfr Equmenia 2014; Equmenia 2016e.
261  Se t.ex. Loncle, Cuconato, Muniglia, & Walther 2012; Shaw et al. 2014; 

Sherrod, Torney-Purta, & Flanagan 2010a.
262  Jfr Amnå 2012; Engelstad & Ødegård 2007; Furlong 2013; Hart 2009; Sche-

erens 2009; Walther 2012.
263  Se t.ex. Almgren 2006; Broman 2009; Grannäs 2011; Ungdomsstyrelsen 

2010a, 2012, 2013; jfr Skolverket 2011.
264  Se Furlong 2013: 214.
265  Furlong 2013: 212f.
266  Se Brodie et al. 2011: 38; Putnam 2000: 66f, 338f; Smidt et al. 2008.
267  Se Sivesind & Ødegård 2007: 149f.
268  Sivesind & Ødegård 2007: 150.
269  Jfr Arvidsson 1985; Hagevi 2006; Lundberg 2005; Palm 1982.
270  På de webbsidor som var aktuella när intervjuerna genomfördes stod bland 

annat: ”Equmenia är en demokratisk organisation. Vi vill uppmuntra till 
engagemang. För unga, av unga, med unga”, se Equmenia 2015a. Även på de 
omgjorda webbsidorna från 2016 och i organisationens verksamhetsplaner 
framhålls betydelsen av att Equmenia har en demokratisk organisation, se 
Equmenia 2016a; Equmenia 2016f; Equmenia 2015b. 

271  Equmenia 2015c.
272  Sivesind & Ødegård 2007: 150.



216 273  Equmenia 2016a.
274 Jfr Dean 1997; Della Porta & Diani 2006: 239ff; Zackariasson 2006.
275  Jfr Dean 1997; Della Porta & Diani 2006; Gustafsson, Eduards, & Rönnblom 

1997; Larsson 2010; Lindgren & Wennerhag 2004; Zackariasson 2006.
276  Se Hart 2009: 654ff.
277  Jfr Walther 2012.
278  Bland de lokala Equmeniaföreningar de olika intervjupersonerna tillhör-

de, var det bara någon enstaka som hade aktiva scoutgrupper, det vill säga 
patruller, för ålderskategorierna 15–18 (Utmanarscouter), och 19-25 (Rover-
scouter).

279  Se Equmenia 2014; Equmenia 2015b; jfr Equmenia 2016b.
280  Amnå & Zetterberg 2010: 51; jfr Ødegård 2009: 137.
281  Se Amnå & Zetterberg 2010: 60; jfr Amnå & Ekman 2014: 270. Intres-

sant nog är tendensen omvänd i sydeuropeiska länder, något Amnå och 
Zetterberg menar kan bero på att möjligheterna för olika typer av samhälls-
deltagande är mindre där, vilket gör att tröskeln för att börja delta i politiska 
processer uppfattas som högre, se Amnå & Zetterberg, 2010: 60.

282  Ødegård 2009: 137f.
283  Se Holmberg 1999: 8.
284  Därmed inte sagt att just Moa därför gjorde ett annorlunda eller sämre jobb 

som styrelseledamot – det är just representantskapet och medlemmarnas 
möjlighet att godkänna detta som jag vill problematisera.

285  Furlong 2013: 214.
286  Linus hörde till de intervjupersoner som läste utdrag från bokmanuset och 

hade möjlighet att kommentera det. Han påpekade då att även om han till 
en början tyckte att det var ansträngande att komma in i styrelsearbetet och 
inte kände att han hade så mycket att bidra med, så blev han med tiden 
mycket mer positivt inställd till arbetet där. Den inställning han gav uttryck 
för under intervjun var alltså i hög grad förknippad med att det var nytt och 
ovant för honom.

287  Dawes & Larson 2011: 263f. Dawes och Larson talar om ”organized youth 
programs” och inkluderar där bland annat fritidsaktiviteter organiserade 
av skolan och olika typer av ”community programs” som syftar till att ge 
ungdomar meningsfull fritid, utveckla deras medborgerliga kompetens och 
så vidare, se Dawes & Larson, 2011.

288  Walther 2012: 190.
289  Se Walther 2012: 200.
290  Det vill säga en typ av situerat lärande om man skulle använda Jean Lave och 

Etienne Wengers begrepp, se Lave & Wenger, 1991.
291  Arvidsson 1985: 75.
292  Se Equmenia 2016d.
293  Arvidsson 1985: 74.
294  Arvidsson 1985: 233.
295  Jfr Checkoway & Gutiérrez 2006: 2; Walther 2012: 189; Muniglia et al. 

2012.
296  Väl att märka hade Britta och Ida överlag rätt olika samtalsstil under inter-

vjun, såtillvida att Ida ofta uttryckte sig mer dramatiskt eller entusiastiskt. 
Men även i relation till andra delar av intervjun med Britta, framstod hon 
i detta avsnitt som mer distanserad och skeptisk än till exempel när hon 
berättade om sina erfarenheter från scoutläger.



217297  Amnå & Zetterberg 2010: 60; jfr Ødegård 2009: 137.
298  Jfr Checkoway & Gutiérrez 2006: 2.
299  Jfr Anthias 2011: 212.
300  Sivesind & Ødegård 2007: 149.
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