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ABSTRACT

This research is about becoming a member in a religious movement, the pentecostal revival. The 
main interest was the choice of becoming a member and the adjustment towards society´s more 
individualized attitude, where the religion take less space in peoples everyday  life. The study was 
based on interviews with four pentecostalists, one man and three women, about how the 
everydaylife looked like with its rituals and traditions and if  they feel like outsiders.  
 The main questions that was answered in this research was: What is the reason of becoming 
a member in a religious movement? Which purpose do rituals and traditions have? How do the 
everydaylife look like inside and outside the church? The secondery  question that was answered 
was: How has the church adapted? The main theories was generation, individualisation, 
socialisation, interaction and everyday life, rituals, the ”elder” society (gemeinschaft) and  the 
”new” society (gesellschaft). 
 The reasearch showed that the main cause of becoming a member in a religious movement is 
not just  the religion, but also the communion. The communion is wery strong and you can find both 
security and a strong social network. The clientele support  each other in good and bad days and 
guide each other. The members had a christian childhood and that has in some way guided them to 
take this step toward membership. The rituals and the tradition has a big matter since it´s the rituals 
and the traditions that shows which religions movement/church you belong to. The rituals and 
traditions has developed and adjusted toward todays society, where for example the own intuition is 
a big part. The changes in the society has contributed to an adjustment  in the church, which you 
can see in the members more individualized behaviour and the acceptance of each others 
inequalities. The feeling of being an outsider, which could be a problem, no longer exit. Today you 
can go to the cinema or take a glas of wine without any problem. Some rituals and traditions has 
progressed more and you see them with more ”modern” eyes. 
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ABSTRAKT  
 
Denna studie handlar om individer som väljer att gå med i en religiös rörelse, pingstkyrkan. 
Huvudintresset låg i varför en individ väljer att  bli medlem i en religiös rörelse, när vi lever i ett 
alltmer individualiserat samhälle, där religionen får mindre plats i människors vardagsliv. Studien 
baseras på intervjuer med fyra pingstvänner, en man och tre kvinnor, om hur vardagslivet ser ut, 
deras ritualer och traditioner samt om de känner någon utanförskap i samhället. Frågeställningarna 
berörde:   Vad är det som gör att en individ väljer att ingå i en religiös rörelse? Vilken betydelse har 
ritualer och traditioner? Hur ser vardagslivet  ut innanför samt utanför rörelsen? Den sekundära 
frågan som ställdes var: Hur har kyrkan berörts? Den teoretiska referensramen till forskningen var: 
generation, individualisering, socialisation, interaktion och vardagsverklighet, ritualer, det ”äldre” 
samhället (gemeinschaft) och det ”nya” samhället  (gesellschaft).
 Forskningen visade att orsaken till att  en del väljer att  bli medlem i en religiös rörelse inte 
bara är religionen, utan i hög grad gemenskapen. Gemenskapen är väldig stark och innebär både 
trygghet och ett starkt socialt nätverk samt stöttning och vägledning.  Individerna hade en kristen 
bakgrund från start, vilket påverkat deras val att bli medlem i just en kristen religiös rörelse. 
Ritualerna samt traditionen visar sig ha en stor betydelse för individen på grund av att det är 
ritualerna och traditionen som visar vilken religiös rörelse/kyrka hen tillhör. Ritualerna och 
traditionen har utvecklats och anpassats efter dagens samhälle, där exempelvis det intuitiva tänket 
bidrar. Samhällets förändring har bidragit till att kyrkan förändrat sig vilket främst visar sig i 
rörelsens alltmer individualiserade drag, där individen respekterar varandras olikheter.  
Utanförskapet finns idag inte på samma sätt, det är exempelvis inget problem att gå på bio idag eller 
ta ett  glas vin, som det kunde vara förr. En del ritualer och traditioner har utvecklats alltmer och ses 
med mer ”moderna” ögon och är inte lika traditionsbundna.   
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1. INLEDNING, PROBLEM OCH SYFTE

I dagens sekulariserade samhälle med dess individualistiska inriktning finns uppfattningen om att 
individen kan ta hand om sig själv utan någon form av grupp. Samhället har lämnat den kollektiva 
gemenskapen och blivit alltmer inriktat  på individen själv. Detta tilltalar dock inte alla. En del väljer 
att  vara kvar i den religiösa rörelse de växt upp  i och leva i dess gemenskap eller ingå i en ny 
rörelse. Det som är intressant är varför en del väljer att gå med i en religiös rörelse eller stanna kvar 
i den rörelse som hen är uppväxt i.  
 Sekularisering är ett  begrepp som används dagligen, men vad innebär det? Den allmänna 
benämningen på sekularisering är ”förvärldsligande”, en upplösning av religiösa traditioner och 
värden. Detta innebär en upplösning av religionens makt som pågått i Västeuropa sedan 
upplysningens tid på 1700- talet. Under upplösningens skede minskande kyrkans makt  alltmer och 
den världsliga makten tog vid, vilket  innebar inflytande över statsförvaltning och undervisning; en 
religionsfrihet som gjorde sig möjlig för både troende (inom de flesta religioner) och ateisten att 
göra sig hörd (Tergel 1973). Under samma tid som sekulariseringen ökade kom samhällets attityder 
att  förändras vad gäller exempelvis synen på sexualitet, massmedias roll och vetenskapens 
framväxt. ”Nya” religioner och rörelser utvecklades och en del har anammat andra religioner. 
Exempel på dessa ”nya” religioner är pingstkyrkan, Jehovas Vittne och andra kristna förgreningar, 
men även andra äldre religioner har fått  en ny innebörd, som exempelvis Hare Krishna som är en 
”nytolkning” av hinduismen. 

 Genom sekulariseringen blev det världsliga och det religiösa två från varandra skilda 
 livsområden. Religionen kom att leva sitt eget liv vid sidan om världen. Religionen blev bara 
 en angelägenhet för vissa människor. Den tillfredsställde deras religiösa behov. På 
 frivillighetens grund sammanslöt de sig till kyrkor och samfund som undandrogs 
 samhällsauktoritetens stöd. Religionen privatiserades. Den blev den troende och inte statens 
 angelägenhet. (Tergel 1973 s, 403) 

Religionens makt minskade i sekulariseringens anda. Collins (2008/2012) påpekar att religionen 
började förlora sin makt redan då jordbrukssamhällen och de traditionella samhällena inträdde den 
moderna världen. Istället kom vetenskapen att blomstra, men även nya religiösa väckelseformer 
kom att träda i kraft, där en del visade sig vara mer fundamentalistiska än de tidigare.  I samband 
med sekulariseringen kom individualiseringen att öka. 
 Individualisering är ett begrepp vilket Durkheim (1893/1984) beskrev som det  nya 
kollektiva medvetandet. Durkheim menade att människans natur kännetecknas av en mängd begär, 
passion och egoistiska drifter vilket tenderar att växa om det inte regleras av moralen, en så kallad 
kollektiv disciplin vilket gjorde att individernas drifter inte skulle komma i konflikt med gruppens 
gemensamma intressen. Individerna måste internalisera den samhälleliga moralen genom utbildning 

6



och socialisation. Durkheim (ref. i Ritzer 2000) menade att i det moderna samhället kommer 
individualisering att bli det nya moraliska systemet. 
 Fromm (1941, refererad i Stenberg & Isenberg 2013) menar att individen i det moderna 
samhället skapat mer möjligheter att förverkliga en större frihet än vad hen egentligen har. I början 
på 1900- talet sker en individualisering i samhället, främst i västvärlden, vilket bidrog till en 
frigörelse från den tidiga maktstrukturen, som kännetecknades av en större social kontroll. 
Individen blev nu alltmer självständig i sitt handlande, kritiska reflekterande och mer 
ansvarstagande. Fromm beskriver detta som att ”kreativt förverkliga sina positiva möjligheter i 
samklang med andra.” (a.a s, 38 f.) Människan lever idag i en mer självcentrarad värld, där det egna 
valet blir mer relevant. En del väljer att utebli från denna individualism och leva i en grupp med 
gemensamma normer och värderingar, bestämt av en auktoritet. Detta kan bero på att individen inte 
klarar av att vara bärare till en påtaglig individualitet och på samma gång ha goda relationer med 
andra. Detta ger upphov till att fly från friheten. 
 I denna studie undersöks valet att ingå i en religiös rörelse, pingstkyrkan. Studien tar upp 
dels den subjektiva verkligheten, som är individen val och dels den objektiva verkligheten, som är 
samhällets påverkan. På den subjektiva ”nivån” ställs frågan: vad det  är som gör att individen går 
med i en religiös rörelse, där jag ser på deras vardagsverklighet, ritualer samt traditioner, och om de 
känner någon utanförskap. På den objektiva ”nivån”, vill jag se hur rörelsen berörs av samhället. 
Med andra ord, vad har kyrkan gjort för anpassning för att behålla samt få nya medlemmar?
Dagens samhälle bidrar till en mindre traditionsbunden struktur och tar en alltmer individualiserad 
form. Detta bidrar till en större valmöjlighet av olika livsstilar. Jag vill veta vad det då är som gör 
att  en individ väljer att  gå med i en religiös rörelse, som kännetecknas av traditioner och ett starkt 
kollektiv. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa varför individer väljer att bli medlem i en traditionell rörelse, 
nämligen pingströrelsen. Jag vill se vad rörelsen betyder för individen och hur medlemmarna lever 
sitt vardagsliv. Vad har pingstkyrkan för dragningskraft idag?  För att få svar på min forskning har 
jag specificerat några frågeställningar där jag kommer att fokusera på gemenskapen i rörelsen, 
religionens betydelse i vardagslivet samt traditionernas och ritualernas föränderlighet. 
 De frågor jag vill ha svar på är: 
⦁ Varför väljer en individ att bli medlem i en religiös rörelse?
⦁ Vilken betydelse har ritualer och traditioner? 
⦁ Hur ser vardagslivet ut? (innanför och utanför rörelsen) 
⦁ På vilket sätt berörs kyrkan av samhället?
Den sistnämnda frågan ställer jag på grund av att det är i samhället medlemmarna lever och jag vill 
veta vad kyrkan gjort för att behålla/ fått nya medlemmar.
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1.2 Religiös rörelse
Då uppsatsen behandlar om valet att  ingå i en religiös rörelse, är det relevant att förklara vad 
begreppet religiös rörelse betyder utifrån ett religionssociologiskt perspektiv.
 En religiös rörelse kan definieras på olika sätt. Det går att  läsa om både ”nyreligiös rörelse” 
och ”religiös rörelse”. Nyreligiös rörelse är enligt  Frisk (2011) en ”paraplybeteckning” som använts 
inom den akademiska världen de senaste decennierna. Vilka dessa rörelser handlar om är tvetydigt 
menar Frisk. Nya religiösa rörelser blir naturligtvis äldre med tiden och är då inte längre så nya. En 
del, som Hare Krishna-rörelsen, har längre rötter i en annan kultur och är bara ”nya” i vår kultur, 
och en del är förgreningar av en äldre kyrka eller samfund såsom Livets ord. Nya religiösa rörelser 
kan betraktas som nya då majoriteten av medlemmarna kommit in i gruppen självmant och 
konverterat, så kallade ”förstagenerationsrörelser”.  Inom rörelserna finns även en del särdrag. Frisk 
(2011) skriver att nya religiösa rörelser ofta har en karismatisk ledare, som sägs ha tagit emot 
profetior som en komplettering av exempelvis Bibeln. Dessa rörelser uppfattas som avvikande 
gentemot samhället då de har annorlunda normer eller ”beteenden” som kan verka främmande för 
det konventionella samhället.  Något avvikande kan exempelvis vara de olika ritualerna som finns, 
exempelvis healing, gå ut på stan och missionera, massbön och mantrameditation.  
 Religiösa rörelser kan vara en protest mot dagens sekularisering. På grund av ”anti-
sekularisering” vill medlemmarna ofta att religionen skall styra hela deras liv vilket  kan ses i synen 
på skolan, där många rörelser kämpar för att få egna friskolor. Religiösa rörelser är ofta 
överrepresenterade i olika åldersgrupper vilket  också tydliggörs i deras diverse aktiviteter, som kan 
vara alltifrån att spela dataspel till sticka/virka och diskutera Bibeln. 
 Religiösa rörelser kan definieras som både sekt och/eller kult. Enligt Frisk (1998) är 
begreppen sekt och kult allmänt godtagna inom den gren av religionssociologin som studerar samt 
klassificerar olika religiösa religionsformer. Geels och Wikström (1999) skriver att något som 
benämns sekt är en förklaring på något som verkar avvikande och som skall ses med 
misstänksamhet. Sekt vilar på samma kulturella kontinuitet som samhället, vilket  i Sverige är 
kristendomen. Men, menar de, de flesta religioner har från allra första början börjat som något 
avvikande och hotfullt, en nytolkning från en gammal tradition.

 (...) och kyrkornas historia är fylld av schismer mellan samfund. Det finns således ännu 
 ingen fast terminologi för att kategorisera dessa rörelser. Tidigare var det vanligt att ordet 
 kyrka  refererade till en religiös institution som var integrerad i ett samhälle (exempelvis 
 Svenska kyrkan, missionsförbundet etc.) Sekten var en avknoppning ur en etablerad kyrka 
 som uppkommit ur en schism (exempelvis Markanta). (Geels & Wikström 1999 s, 316)

Kult, menar Geels och Wikström (1999) är en religiös grupp vilka saknar nära kulturell kontinuitet 
med andra religiösa grupper i samhället. I kulter går det även att finna drag av kulturell import  från 
icke-kristna traditioner (exempelvis hinduism och buddism) och/eller drag av nyare element som 
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exempelvis Hare Krishna rörelsen eller scientologikyrkan. Idag har begreppen sekt och kult smält 
samman i det nyare begreppet nyreligiösa rörelser (NRR).  

1.2.1 Pingströrelsen
Den rörelse denna forskning behandlar är pingströrelsen. Detta är en rörelse som hade sin 
utgångspunkt 1906 i Los Angeles, men som idag har ca 100 000 medlemmar enbart i Sverige och 
många miljoner anhängare runt om i världen. Förutom vuxendopet med vatten räknar 
pingstvännerna även med ett ”andedop”, då de menar att individen fylls av Guds Ande. Andedopet 
följs av så kallade nådegåvor som exempelvis tungotal/glossolali, profetior samt helande genom 
handpåläggning/helbrädgarörelse. Andedopet  innebär att människan blir delaktig av den heliga 
Ande på ett överflödande sätt, vilket förknippas med Guds handlande. Holm definierar glossolali 
som ”ett visst språkligt fenomen” vilket oftast förekommer under gudstjänsten. Detta består av olika 
ljudkombinationer vilket de troende uppfattar som ett annat språk. (Geels & Wikström 1999)   
 Pingströrelsen är inte en enhetlig organisation utan består av fristående församlingar vilket 
innebär att de kan vara inbördes olika. Den struktur som finns i rörelsen som studien kommer 
beröra behöver inte finnas i en annan pingströrelse. En del rörelser har en mer enhetligt synsätt dvs. 
den sociala kontrollen är mer styrd och en del har en mer ”individualiserad inriktning”, där de har 
en mer personlig syn på Gud och sin tro. Det gemensamma drag som rörelserna har är att de 
arbetar aktivt i LP-stiftelsen som är vård för alkoholister och narkomaner. Denna stiftelse startades 
av Lewi Petrus på 1950 talet. Enligt en stor undersökning som gjordes av sociologen professor 
Berndt Gustafsson var LP-stiftelsen den organisation som bedrev den framgångsrikaste 
missbruksvården i landet. Stiftelsen gick dock i konkurs 1997, men återuppbyggedes igen med 
namnet LP verksamheten. Verksamheten bedriver missbrukarvård på kristen grund, vilket innebär 
att  den kristna människosynen är vägledande i arbetet. Målgruppen är  kvinnor, män eller par som 
har ett beroende av alkohol, narkotika eller missbruk av läkemedel. Det finns ett 60-tal 
verksamheter runt om i landet som har ”öppet hus” verksamhet. (LP-verksamheten 
2014)Pingstkyrkan har som mål att frälsa så många som möjligt och hjälper individer i nöd. 
 Enbart inom kristendomen finns det niotusen olika förgreningar, varav det  finns 50-60 olika 
samfund i Sverige, till exempel pingströrelsen, adventistsamfundet, evangeliska frikyrkan, 
frälsningsarmén etcetera (Alltombibeln 2014). Dessa rörelser har många likheter, men skiljer sig 
exempelvis vad gäller tolkningen av treenighetsläran, livssyn, helande, Gud och dylikt.
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2. TIDIGARE FORSKNING

Jag kommer här att skriva om hur det sett  ut i den tidigare forskningen. Jag vill börja med den 
historiska delen för att  se hur man såg på religiösa rörelser. Jag går vidare med att se hur religiösa 
rörelser  förändras genom tiden, för att sedan se hur det ser ut då man socialiseras i en rörelse samt 
en rörelses förhållningssätt till samhället. 
 
2.1 Historisk perspektiv 
Sociologen och teologen Troeltsch (1911 ref. i Ford 1992) har i sin forskning, the social teaching of 
the Christian churches and Groups, skilt mellan olika kyrkor, som är väl etablerade och oftast 
alienerade med staten, och sekter, som försöker undvika staten och det övriga samhället. Sekter är 
grupper vilka brutit sig loss från en kyrka och skapat något nytt, något  fulländat. De har en elitistisk 
framtoning och anser sig bära på sanningen. Ledaren är karismatisk och bygger sin auktoritet  på 
personliga egenskaper och har makt från ovan. En spänning mellan samhälle, kyrka och sekt är 
inbyggd i själva definitionen. När denna spänning upphör och gruppen anpassat sig, kallas det inte 
längre för sekt.
 Sociologen Miyakawa (1964) fann i sin forskning, Protestants and pioneers: Individualism 
and conformity on the American frontier, kring 1800-talets kristna utbrytargrupper som metodister 
och baptister, att de inte hamnade i konflikter med sin omgivning, tvärtom var de uppskattade 
eftersom de uppmanade sina anhängare att agera efter samhällets bästa. Men det uppstod ändock 
spänningar eftersom en del sekter såg kulturlivet och läsning av viss litteratur som vilseledande som 
därför borde undvikas.
 Sociologen Wilson (1970) visar i sin forskning, Religiösa sekter, att det finns stora skillnader 
sekter emellan. Wilson särskiljer mellan omvändelsesekter (de är inriktade på att frälsa så många 
som möjligt som exempelvis tidiga pingströrelsen), adventiska sekter (de är inriktade på 
domedagen, som exempel Jehovas vittnen), inåtvända sekter (de vill leva så isolerat från världen 
som möjligt, som Plymouthbröderna) samt gnostiska sekter (som anser sig ha hemlig kunskap inom 
hälsa, insikt och framgång, exempelvis Kristen Vetenskap).
 Religionssociologerna Stark & Bainbridge (1979 ref. i Haag 2009) skriver i Of churches, 
sects ans cults. Journal for the scientific study of Religion, att människan bör överge den 
traditionella uppdelningen mellan kyrka och sekt. I ett  pluralistiskt samhälle där det inte finns någon 
dominerande kyrka i klassisk bemärkelse kan man placera in alla religiösa grupper på en skala från 
församlingar som har en lång grad av spänning i sin relation till hela samhället och upp till 
”högspänningssekter”
 Sammanfattningsvis visar den här genomgången att olika kyrkor haft olika inställning till 
staten och till frågan om kyrkan ska anpassa sig till samhället. 
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2.2 Religioner förändras och utvecklas  
Frisk (1998/2011) skriver i sin forskning ”De nya religiösa rörelserna-vart tog de vägen?”  att all 
religion förändras över tid. Några orsaker kan vara moderniseringen samt en ökad rörlighet bland 
människorna, det vill säga möjligheten att resa till olika länder och kulturer. Nu kunde religioner 
och ideologier från världen alla hörn mötas. Förändringen följer olika mönster och rörelser, 
exempelvis Scientologikyrkan, Familjen (Guds barn), ISCON (Hare Krishna-rörelsen), 
familjefederationen för världsfred och enighet (unification church) och Oshorörelsen (rörelsen kring 
Bhagwan Rajneesh). Dessa har närmat sig samhället på olika sätt och blivit mindre kontroversiella. 
För cirka 20 år sedan kunde en del gå in i en rörelse för spänningens skull, det Annorlunda och 
Avvikande, ett alternativt sätt att leva. Idag ser det dock annorlunda ut och spänningarna mellan 
samhället och rörelsen har minskat. För några år sedan var det en kultukrock att gå med i en religiös 
rörelse, som efterhand enbart kom att betraktas som det Annorlunda. Detta beror till stor del på att 
många idag är ”deltidsengagerade”, de är med andra ord inte där hela tiden utan går till sina jobb 
och/eller skola och bor utanför rörelsens område. Orsaken till detta, menar Frisk (1998/2011), är 
barnen, den andra generationen, som framförallt förändrat de ekonomiska villkoren för rörelserna. 
Att ha barn bidrar till att man behöver fokusera på annat samt att barn kostar pengar. De barn som 
växt upp i en rörelse såg både bra och dåliga sidor med att  växa upp i en rörelse. Bra saker var 
exempelvis att de fick en andlig inriktning tidigt i livet, en mening och förståelse om vad religion är 
och kunskaper om olika kulturer. De tyckte även att de fått många relationer med både vuxna och 
barn. Det som var dåligt med att växa upp i en rörelse var kulturkrockarna. Att de inte fick lära sig 
samhällets regler och att de lärde sig att ”se ner” på vanliga människor i samhället, alltså människor 
som följer den samhälleliga normen. De kunde även vara rädda för fördomarna samhället hade/har 
och en del har inte ens berättat om sin bakgrund för andra utomstående. 
 
2.3 Socialiseras in i en rörelse
Socialisationsprocessen kan vara stark i en religiös rörelse, speciellt i slutna grupper, menar Frisk 
(1998/2011) i sin forskning ”Nyreligiositet i Sverige, ett religionsvetenskapligt perspektiv”. En del 
personer talar om hjärntvätt och hur rörelsen håller individen kvar utan dennes vilja. Detta görs 
genom att manipulera människor med hjälp av tankekontroll. De flesta beteendevetare anammar 
dock inte denna teori påpekar Frisk vilket går att se på fyra argument. 
 1: Det är inte lätt att få någon individ att ansluta sig till en rörelse. En undersökning av 
Eileen Barker (1984 ref. i Frisk 1998/2011) visar att Enighetskyrkan som är en av de rörelser som 
oftast anklagats för hjärntvätt, hade en tvådagars seminarium  i syfte att vinna anhängare. Denna 
seminrium drog till sig en del anhängare, men efter två år var det bara 4% kvar av de nya 
medlemmarna. 
 2: Det är inte svårt att gå ur de nya religiösa rörelserna. Forskning visar att de flesta som går 
med så smånigom spontant lämnar rörelserna. Majoriteten av de som går med i en religiös rörelse 
när de är äldre, brukar vara med i rörelsen i cirka två år innan de lämnar rörelsen. 
 3: Det går inte att jämföra hjärntvättens ursprungsbegrepp med miljön i religiösa rörelser, 
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menar Frisk. Ursprungsbegreppet kom till på 1950-talet då amerikanska krigsfångar i koreanska 
fängelsen tvingades till ”tankereformationsprogram” för att omvändas till kommunismen. 
Krigsfångarna levde under dödshot, hot och tortyr och kunde inte förändra sin situation. Även bland 
krigsfångarna var resultatet vagt. 
 Det finns dock några få religiösa rörelser som använt sig av denna metod, däribland Jim 
Jones. Detta var en religiös rörelse, med kristen grund, som i början av 1960-talet började predika 
om jämlikhet och dylikt i segregerade USA. Detta skapade många anhängare. Efter ett tag skedde 
en massflytt till djungeln i Guyana, på grund av diverse omständigheter. I Jonestown, som det 
kallades,  började hjärntvättsmetoder äga rum. I slutet av 1978 hade 913 kvinnor, män och barn 
förgiftats av cyanid eller skjutits till döds. (Svahn 2012). 
 4: Det förekommer andliga discipliner för att förändra individen, exempelvis 
mantrarepitition, olika dieter, regler för sömn, sexualitet samt dagsrutinerna. Men de skiljer sig inte 
mycket åt jämfört med andra andliga sammanhang i de etablerade religionerna, exempelvis 
klosterlivet. 
 En annan kritik som finns mot religiösa rörelser är att medlemmarna inte umgås i lika stor 
utsträckning med sin förra umgängeskrets eller familj. Detta menar Frisk (1998/2011) kan bero på 
individens nya livsstil och på att hen känner ett  behov att umgås med de som förstår den nya 
livsstilen.  

2.4 Förhållningssätt till samhället
Frisk (1998/2011) frågar sig hur de västerländska ”gamla” och etablerade religionerna förhåller sig 
till det sekulariserade samhället och menar att religionens kraft minskades i samband med 
vetenskapens och psykologens framväxt. Det  var detta som blev kunskapens källa och många 
nyreligiösa rörelser kom att växa med hjälp  av vetenskapen och psykologin. Några exempel som 
går att finna är exempelvis stresshantering och ”finn dig själv” kurser. Ett  annat drag är fokus på 
individen där den personliga guden är mer central. Idag finns det inte så många rörelser som står i 
konflikt med samhället. 
 Religionens funktion är att  tillhandahålla mening, både för individen och för gruppen. För 
individen handlar religionen främst om att förstå sin tillvaro utifrån olika referensramar och för 
gruppen handlar det främst om det sociala, om att ha något gemensamt, ett meningssystem. 
Meningen handlar om livet som helhet som till exempel sjukdom och hälsa eller vad döden beror 
på. ”Genom att tolka verkligheten formar man den också” (Frisk 1998/2011 s. 84). Att gå med i ett 
socialt meningssystem beror på en önskan att få något som man tror att den specifika rörelsen kan 
ge. Den första kontakten sker oftast genom vänner eller familj. Omvändelse sker med andra ord i ett 
redan existerande socialt nätverk. Sociala rörelser är dock inte det enda som avgör om individen ska 
komma i kontakt med rörelsen eller inte. En del rörelser anser att den sociala gemenskapen är 
sekundär och inriktar sig mer på individen.  De mer kristet orienterade rörelserna uppfattar ofta 
relationerna som mer viktiga än de österländska, som menar att individen är det väsentliga. (Frisk 
1998/2011)  

12



2.5 Sammanfattning
Tidigare forskningar visar att sekter är grupper vilka brutit sig loss från kyrkan och försöker 
undvika staten och det övriga samhället. Det fanns dock en del utbrytargrupper/sekter som kunde 
samarbeta med samhället som exempelvis baptister. Detta eftersom att gruppen uppmanade 
individer att leva efter samhällets bästa. Vissa avvikelser till det rådande samhället fanns dock. Med 
ett pluralistiskt samhälle kanske individen skulle överge den traditionella uppdelningen mellan 
kyrka och stat och dela in sekter i olika skalor, som har en lång grad av spänning i relation till 
samhället. Denna uppdelning skulle vara från församling till högspänningssekter. 
 Idag är det dock inte lika ”spännande” att gå med i en sekt då de flesta religiösa rörelser 
anpassat sig till samhället. De har med andra ord en låg spänning. Detta beror främt på den 
ekonomiska villkoren hos barnen, den andra generationen. Medlemmarna är idag tvugna att 
fokusera på annat än rörelsen vilket bidrar till att  engagemanget inte blir lika stort. Barnen som växt 
upp i en rörelse tycker att den andliga inriktningen är bra, men att ”lära sig” att se ner på samhället, 
inte var lika bra.
 Frisk (1998/2011) påpekar att socialiseras in i en religiös rörelse inte alls sker på tvång. Att 
bli medlem i en religiös rörelse är helt frivilligt och det går att  sluta när man vill. Att leva ett 
klosterliv kan vara minst lika svårt. Det visar sig även att det inte är alltför kompliserat att gå ur en 
rörelse. Men detta har givetvis olika grader beroende på ”spänningsskalan”. Det finns sekter med en 
stark social kontroll där det kan vara omöjligt att ta sig ur utan hjälp utifrån. 
 Religionens funktion är som helhet att skapa en mening för individen och gruppen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM

Teorin är viktig inom den akademiska världen och används för att  analysera det empiriska 
materialet. Nedanstående teorier kommer jag främst använda då de tar upp valet att att  ingå i en 
religiös rörelse. 
 Först kommer jag ta upp  generation och därefter något om socialisationsprocesser, vilket är 
den process som formar varje generation. Därefter tar jag upp  hur socialisation och interaktion 
skapar förutsättningar om vardagsverkligheten och samhället. Sedan fördjupar jag mig i normer 
som är viktiga för att reglera den sociala interaktionen. Avslutningsvis tar jag upp hur relationer och 
interaktion förändrats under det senaste århundradena. Det som speciellt fokuseras är 
individualisering, vilket bidrar till det fria valet. 
 
3.1 Generation
Karl Mannheim (1928 ref. i Brante et.al. 1998) definierar generation som en uppsättning varaktiga 
handlingserfarenhet-, och tankeskapande relationer mellan samhällsstruktur, biografi och historia. 
En generation blir en grupp individer i samma åldersgrupp med en gemensam åldersmässig position 
i förhållande till det sociala och historiska processer vilket äger rum i det samhälle vi lever i. De 
erfarenheter och händelser individen utsätts för under ungdomsåren som exempelvis kontakt med 
en religion, formar individens tolknings-, och handlingsmönster. Mannheim skiljer mellan 
generationer som kollektiva fakta och generationer som konkreta sociala grupper. Detta beror på om 
individen är född ungefär samtidigt i samma kulturella och historiska område utvecklar hen 
konkreta identifikationsband till personer med samma generationsplacering. De som föds in i 
pingstkyrkan kan få specifika tolknings- och handlingsmönster med sig från start och det kan finnas 
de som ”lär sig” ta till sig denna identitet. 
 Detta sker i vad som kallas socialiseringsprocessen. 

3.2 Primär- och sekundär socialisation
Primärsocialisation är en process som sker under barnets tidiga utveckling, där det viktigaste i 
processen är familjen. Denna socialisationsform handlar om att  lära sig grundläggande normer och 
värden i den kultur barnet tillhör, som framförallt överförs från föräldrar. Språkutvecklingen är en 
viktig del i den primära socialisationen och det  är helt  avgörande var barnet växer upp. Runt om i 
världen och även i Sverige finns det  många olika kulturer och normer som skall läras in. Det 
handlar om att  spendera tid med barnet och förklara de sociala mönster som finns i det samhälle 
barnet lever i. 
 Socialisationsprocessen avslutar dock aldrig helt menar Berger och Luckmann (1966/1991) 
utan fortgår så länge vi lever, exempelvis när vi byter miljö, arbete eller umgänge. Vi måste med 
andra ord lära oss nya eller förändra våra inlärda roller. Detta kallas den sekundära socialisationen. 
Den sekundära socialisationen sker under tonårs- och vuxenlivet. Här lär sig personen vilka normer 
och värden som är viktiga inom olika samhällsinstitutioner som exempelvis skolan, arbetslivet, 
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kyrkan eller andra organisationer/samfund. Detta innebär även att personen tillägnar sig vissa 
insikter och lär sig att behärska olika färdigheter så att hen kan utföra olika typer av uppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. I sekundära socialisationssituationer baseras förhållandet mellan personerna 
på intresset för att lära gemensamma uppgifter.  Detta förhållande präglas dock av en viss distans då 
dessa pesoner är utbytbara med varandra, en pastor kan exempelvis bytas ut  till en ny  pastor med 
annan syn på normer och värden.  Sekundär socialisation äger rum när en individ träder in på nya 
områden som exempelvis går med i en religiös rörelse eller flyttar till en annan stad. Det är i mötet 
mellan två olika individer som en social interaktion uppstår.
 I den sociala interaktionen skapas gemensamma vardagsverkligheter. 

3.3 Interaktion och vardagsverklighet
Berger och Luckmann (1966/1991) beskriver vardagsverkligheten som en värld man har 
gemensamt med andra människor. Vardagsverkligheten består av både kunskap och rutiner som 
delas med andra människor. En viktig aspekt i vardagslivet är interaktionen med andra människor. 
Den mellanmänskliga interaktionen kännetecknas av typifieringar, det vill säga en handling kan 
betyda en specifik sak för gruppen/individen, vilket förenklar interaktionen. Den andre kan 
exempelvis betraktas som pingstvän, skolbarn, arbetare och dylikt. Även situationer kan vara styrda 
av rutiner och olika tolkningsmönster, som exempelvis stiga upp ur sängen och göra 
”solhälsningen”, be en bön, borsta tänderna före frukost och dylikt. 
 Berger och Luckmann (1966/1991) menar att  all mänsklig aktivitet som äger rum vid 
upprepade tillfällen blir till en vana, en rutin, som i längden leder till en institutionalisering, som är 
de processer där individen skapar regelbundna, rutiniserade beteendemönster som får formen av 
sociala institutioner. Det som kännetecknar så kallade institutionaliserade handlingar är att de är 
gemensamma för medlemmarna i en social grupp  eller ett samhälle. Handlingarna kommer sedan  
att  kontrollera mänskligt agerande genom att erbjuda förbestämda mönster för beteendet i olika 
situationer. Dessa institutioner kommer i efterhand av individerna att uppfattas som om de har en 
yttre existens. Här talas det om en objektiv social värld. En institution kan vara ett  resultat av de 
externaliserade produkter av mänsklig aktivitet som fått  objektiv karaktär. Detta går att  finna i 
äktenskapet, lagstiftningen, obligatorisk skolgång och andra omständigheter som vi idag ser som 
självklara, men som en gång skapats, utvecklats och lever inom oss som en självklarhet, som en 
norm. 

3.4 Normer och ledare
Gruppklimat (Lewin refererad i Haag 2009) är ett fenomen vilket beskriver en slags stämning eller 
tillstånd samt förändringar i en grupp  som exempel en spänd stämning, en grad av aggressivitet 
eller samverkan. Ledarskapets sätt att styra kan antingen vara auktoritärt där ledaren bestämmer hur 
saker och ting ska gå till väga och acceptansen av åsikter utifrån är minimalt. Här ska normen vara 
efter ledarens premisser. Normer är de regler som säger hur en människa ska vara. Engelstad (ref. i 
Brante et.al. 1998/2001) talar om tre olika normstyper, konstruktiva-, kompetens- samt 
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handlingsnormer. Konstruktiva normer är de normer vilka fastställer hur interaktionen skall äga rum 
exempelvis Bibliska regler. Kompetensnormer fastställer vem som ska fatta beslut i olika ting, 
utföra olika handlingar eller ta ansvar. Här kommer exempelvis en pastor in i den rollen. 
Handlinsnormer säger hur personen skall handla i olika situationer. Det är också vanligt att skilja 
mellan moraliska och sociala normer. De moraliska är mer övervägande i samhället och mer 
rationalistiska, och de sociala är de normer som som går att finna i en grupp. Den sociala varianten 
av norm behöver dock inte vara rationell. Skulle någon bryta mot denna norm kan individen förlora 
sitt sociala anseende och under olyckliga omständigheter t  o m bli utesluten ur gruppen, exempelvis 
från en religiös organisation där den sociala normen ter sig som oerhört viktig. 
Det går även att kalla dem för regler, konvention eller praxis om man vill tala om de fasta 
normerna. (Brante et.al. 1998/2001)
 Frisk (1998/2011) menar att en religiös rörelse skapas då en person träder fram som ledare 
och uttrycker en ny lära eller tolkar en äldre lära på ett nytt sätt. Denne person har oftast en 
särställning i gruppen och människor samlas kring honom och hans auktoritet  ifrågasätts inte. 
Ledaren har en ställning som är mellanvägen mellan det heliga och det profana vilket skapar en 
känsla av samhörighet då de bär på en gemensam tro som ger dem trygghet och stabilitet.  
 Det gemensamma och trygga som går att finna i en religiös rörelse kan oftast ses som det 
traditionsbundna, ett gemeinschaft. 
 
3.5 Gemeinschaft och gesellschaft
Tönnies (1991 ref. i Asplund) definierade två särskiljande drag mellan två olika typer av mänsklig 
samvaro. 
 Gemeinschaft betecknar ett närsamhälle präglat av nära och täta relationer som i en familj 
eller släkt där banden mellan individerna är av varaktighet och ofta av emotionellt slag. 
Gemenskapen i ett gemeinschaft är naturlig.
 Gesellschaft betecknar ett samhälle präglat av ordning i vilka människor i första hand via 
beräkningar drar ekonomisk nytta och/eller annan nytta av varandra. 
 Tönnies (1991 ref. i Asplund) menade att utvecklingen via ett  alltmer rationaliserat  tänkande 
och beteende går från gemeinschaft, mot privatisering och lösa associationer istället för kollektiv 
gemenskap och starka band.
 Gemeinschaft kan man kalla det ”gamla” samhället och gesellschaft, det ”nya” samhället. I 
det nya samhället är alla främlingar för varandra. Var och en har friheten att  inte förknippas med 
andra människor, med andra ord är individen individualiserad och fri från naturliga band, individen 
är med i en grupp så länge denne vill.  
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3.6 Individualisering 
Individen är en social produkt, ett  resultat av socialisation. Simmel (1900/1989 ref. i Stenberg och 
Isenberg 2013) menar att individualiteten ökar och grupper försvagas alltmer. De grupper som en 
gång uppfattades som självklara, naturliga och som kunde bestå av familjen, byn, kyrkan eller 
dylikt har inte längre samma dragningskraft. Människan var innan urbaniseringen en del av det 
religiösa, traditionella samhället och kan beskrivas som en gemeinschaft. 
 Moderniteten innebär större möjligheter för människan och hur hen ska gestalta livet 
individuellt. Men det innebär även att människan har skapat institutioner och instrument med ett 
historiskt betraktat  enastående komplexitet och kraft, som exempelvis kapitalism och stat, teknik 
och kultur, specialisering och rationalitet. Det moderna samhället skapar formellt fria individer med 
möjlighet att realisera en unik individualitet, menar Simmel (1908/1992 ref. i Brante et.al.
1998/2001) som exempelvis att antingen inte ha något med religionen att göra eller gå med i en 
religiös rörelse och leva enligt det traditionella. 
 Religionens funktion är att skapa trygghet och mening i en grupp med gemensamma normer. 

3.7 Religionens och ritualens konstruktion och mening
Religion och ritual är begrepp med olika slags tolkningar beroende på om det handlar om 
vardagssituation eller om det har en mer helig definition. Jag vill beskriva dess begrepp  utifrån en 
mer helig definition och hur de har skapats utifrån ett religiöst sammanhang. 
 Durkheim (1915/2008) menar att Gud är en symbol för samhället. I religioner går att finna 
en förbindelse mellan den heliga världen bortom oss själva samt något inre heligt. Gud går att finna 
både innanför och utanför oss. Den grundläggande religiösa uppfattningen är att världen är 
uppdelad i två kategorier: det heliga samt det profana. Det heliga kan vara allt som en grupp anses 
som heligt, exempelvis en bok, Gud eller gudar, ett träd, djur, stenar etcetera. Det profana är allt  det 
andra som konstruerar världen, som man kan behandla mer sakligt. Det heliga skall däremot 
behandlas med respekt och är mer allvarsamt i sin natur. Denna dualism mellan det  heliga och det 
profana är enligt Durkheim (1915/2008) den religiösa uppfattningen. Collins (2012) skriver att 
denna dualism ”är förbunden med den religiösa handlingen, med ritualen. En ritual skiljer sig 
markant från ett vanligt beteende” (s. 46 f.) Ritual kan beskrivas som en upprepande handling, som 
går att finna i mer traditionsbundna sammanhang. 
 Douglas (1996/1970 refererad i Miegel & Johansson 2002) beskriver ritualer som ett slags 
språk, ett sätt att kommunicera social information. Ritualen har såsom språket en gemensam 
funktion: att förmedla eller överföra kollektiv information vilket stärker samt bekräftar den sociala 
solidariteten. Dessa ritualer är kulturellt kodade aktiviteter vilka bara kan förstås av dem som är 
trogna dess aktiviteter. Durkheim (1915/2008) påpekar att ritualer är en handling där den kollektiva 
tron och dess idéer blir bekräftade samt upplevs som verkligt i den kollektiva gemenskapen. 
 En gruppsolidaritet skapas genom att ritualer utgör en mekanism vilket är ett strikt utformat 
beteende där det är formen som räknas, som exempelvis att be en bön. Handlingen skall utföras på 
ett  specifikt sätt. Till skillnad mot praktiska handlingar ska inte en ritual uppnå ett  mål, utan ritualen 
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i sig själv ger mål och mening. ”Ritualen är meningsfull om den utförs rätt, värdelös om den utförs 
fel.” (Collins 2012 s. 47)  Om alla premisser uppfylls i en ritual kommer individen att känna 
gruppsolidaritet och tillhörighet, bli upprymd med emotionell energi och de symboler som 
representerar gruppen kommer att förstärkas samt moraliska förpliktelser till gruppen stärks. 
”Deltagande i en ritual ger individen en speciell variant av energi, emotionell energi.” (Collins 2004 
s. 38) Denna energiform stärker individens självförtroende och denne känner entusiasm, energi, 
styrka, glädje och en ökad drivkraft att fullfölja denna aktivitet. 
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4. METOD

I detta kapitel kommer jag att presentera hur jag har gått till väga i min forskning. Jag kommer hålla 
mig till en hermeneutisk modell. Hermeneutik handlar i grunden om tolkningslära. Jag använder 
mig av en kvalitativ metod på grund av att  den hjälper mig att studera informanternas miljö på ett 
mer nära sätt. 

4.1 Hermeneutik
Hermeneutiken är en forskningsmetod där det centrala är tolkningen. Huvudfrågan inom metoden är 
”Vad är det som visar sig och vad är innebörden?” Hermeneutiken tror inte att det finns en absolut 
sanning, utan det handlar dels om metoder för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva 
förståelsen och dess villkor. Hermeneutikens grund är att  den relaterar till helheten. Förståelsen 
handlar om en del av bilden, som i detta fall är individernas helhet och grundas på informantens 
förståelse av sin upplevelse. Holme och Solvang (1991/1997) Jag kommer utgå från informanternas 
erfarenheter kring pingströrelsen. 
 När informanten berättar om något kring exempelvis ritualerna försöker jag att förstå hen. 
Förståelse är en utgångspunkt i livet för att kunna uppfatta vad som sker runt omkring oss och med 
hjälp av detta kan forskaren söka sig fram till vad informanten är intresserad av. Syftet blir att få en 
djupare förståelse av informanternas upplevelser. 

4.2 Val av metod
Det är viktigt att bestämma sig för vilken metod som är mest  lämplig för att kunna göra en så bra 
forskning som möjligt. Metoden hjälper mig att gå tillväga på rätt sätt, beroende på vad jag vill ha 
reda på. Med hjälp av en kvalitativ metod kan jag uppnå syftet vad gäller informanternas val att gå 
med i en religiös rörelse. Vilka upplevelser och uppfattningar medlemmarna har om rörelsen.  
Vilken betydelse traditioner, ritualer och regler har och kyrkans anpassning. Dessa frågeställningar 
kan jag med hjälp av en kvalitativ metod få svar på.  
 Jag har inte valt kvantitativ metod av orsaken att  det är en forskningsmetod som ofta utgår 
från tidigare beräkningar, exempelvis statistik eller annan datainsamling, som till exempel 
Surveymetoden som baseras på experiment med två grupper. Jag tycker inte att detta skulle ge ett 
bra svar på min frågeställning. 

4.2.1 Intervju, en kvalitativ metod
Utgångspunkten för att  göra en intervju är att forskaren vill ha reda på mer om en specifik 
samhällsföreteelse, som i detta fall, varför en del väljer att gå med i en religiös rörelse och hur 
rörelsen anpassat sig till samhället. Kvale (1997) skriver ”Om man vill veta hur några människor 
uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (s, 9) För att få ett svar på hur individen
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föreställer sin värld måste forskaren klargöra vad som skall tas reda på och utveckla en del 
frågeställningar. 
 Jag har inte använt en standardiserad frågeformulär. Detta eftersom jag inte ville styra 
intervjun alltför mycket. Synpunkterna som kom fram var ett resultat  av undersökningspersonernas 
egna uppfattningar. Jag har använt mig av en intervjuguide som en mall, då det var viktigt att 
komma ihåg vilka frågor man vill ha svar på. 
 Jag valde denna intervjuform av skälet att  jag kunde nå mina informanter på ett djupare 
plan. Genom den kvalitativa intervjun kan forskaren sätta sig in i intervjupersonernas erfarenheter 
och leverne. Genom att se hur de talar om sin vardagsverklighet skapas en tydligare bild och 
forskaren kan tolka svaren utifrån deras erfarenheter.

4.3 Kvalitativa metodens för-, och nackdelar 
Min undersökning har sin grund i intervjuer, en kvalitativ metod. Jag anser att forskningen blir mer 
meningsfull om jag använde mig av denna metod, eftersom jag kom närmre mina informanter  Jag 
kunde med andra ord få relevant data med hjälp av denna metod. Som Holme och Solvang 
(1991/1997) uttrycker det: 

 De kvalitativa metoderna innebär alltså ett försök att överskrida det subjekt-objekt 
 förhållande som utmärker naturvetenskapen. Detta uppnår man som forskare genom att man 
 försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes 
 situation. (s, 92) 

Fördelen med intervjuer är att de ger mer detaljerande data och förståelsen kring ämnet kan bli 
lättare, då forskaren får information av informanten. Informanterna kan dessutom utveckla sina 
tankar under intervjun samt informera om vad som menas med vissa synpunkter. Intervjun kan göra 
det möjligt att ändra och utveckla inriktningar under arbetets gång. Denscombe (2009) menar att när 
informanten kommer på en bestämd plats och tid ökar svarsfrekvensen och med hjälp  av direkt 
kontakt kan forskaren samla in data på ett mer relevant sätt än att  göra intervjun via exempelvis 
Internet, där risken finns att man inte hör allt.  
 Nackdelen är att forskaren har en begränsad tid för utskriften samt kodning av data. Arbetet 
skall göras så fort materialet samlats in. Under intervjun kan även informanten påverkas av 
forskaren och säga något som kanske inte stämmer i den egentliga verkligheten. Det kan även vara 
svårt att hinna anteckna allt som sägs om inte informanten accepterar inspelning. Intervjuer kan 
vara trevliga, men det  kan dock finnas en risk att kränka informantens livsval, menar Denscombe 
(2009)  
 Skälet till att jag inte använder mig av en kvantitativ metod är att  det är en metod som 
använder sig mer av modeller och siffror, det vill säga ett större antal informanter vilket ger en mer 
statisk bild om varför en individ går med i en religiös rörelse. Jag ville få reda på varför de går med 
i en rörelse utifrån informanternas svar och hur de upplevde situationen.  
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4.4 Urval
Jag valde att fokusera på pingströrelsen eftersom det är en rörelse som är ganska stor och bär på en 
lång traditionsbunden historia vilket  gör att  det blir mer intressant att få reda på varför en individ 
går med i en traditionsbunden rörelse. Holme & Solvang (1991/1997) skriver att  urvalet blir en 
avgörande del av undersökningen. Om fel personer väljs kan hela undersökningen bli värdelös. 
Eftersom en stor del av forskningen handlar om varför en individ väljer att gå med i en religiös 
rörelse, är det mest lämpligt att  använda informanter som arbetar eller går i skola, av det skälet  att 
de har kontakt med det individualiserade samhället på ett mer grundligt plan. En pensionär  kan mer 
eller mindre välja graden att delta i samhällets aktiviteter. 
 För att  få svar på min undersökning tog jag först kontakt med en pastor i en mindre stad.   
Detta gjordes via deras hemsida. Jag beskrev vem jag var och vad jag hade för syfte och mål med 
min uppgift. Jag kom att få svar efter några dagar om att det inte var några problem för honom att 
kontakta och välja ut några personer som jag kunde intervjua. Pastorn frågade vilka urval av 
informanter jag ville ha och jag förklarade att jag helst ville ha yrkesverksamma då jag ville veta 
varför de gjort detta val samt hur rörelsen berörde deras vardagliga liv. Jag skulle få ett bättre 
resultat om jag valde yrkesverksamma, då de även befinner sig i ”den offentliga världen”, det vill 
säga arbetslivet, om de är småbarnsföräldrar har de kontakt med skola och andra kontaktnät utanför 
den religiösa gemenskapen. Efter ett par dagar fick jag fyra respondenter som jag kontaktade för 
eventuell tid och plats. Intervjupersonerna bestod av en man och tre kvinnor, mellan trettio och 
sextio år. Alla fyra arbetar ute i samhället. Mannen och två av kvinnorna har barn. Två av dem är 
uppväxta i rörelsen och två har gjort  ett val att  bli medlemmar i senare dagar. Alla har en kristen 
grund. 
 Jag är medveten om att resultatet kunde ha sett helt annorlunda ut om pastorn valde andra 
personer. Trots detta tycker jag att intervjupersonerna gav mig svar på det jag ville veta, men på ett 
varierande sätt, vilket jag tycker stärker bilden av min frågeställning.  

4.5 Tillvägagångssätt
Enligt Holme och Solvang finns det fyra huvudelement i en kvalitativ intervju; tema, roll, aktörer 
samt kuliss. Teman är det som forskaren vill ha svar på. Roll är de förväntningar som aktörerna har 
på varandras beteende. Forskaren kommer att  ha olika förväntningar av vad personen i fråga vet. 
Det är viktigt att låta personen som intervjuas få fram sin åsikt och själv inta rollen som en lyssnare 
och förstående. ”Normativa diskussioner skall undvikas.” (Holme & Solvang 1991/1997, s. 106)
I intervjusituationen är det viktigt att den rätta stämningen skapas samt att alla signaler fångas upp. 
Det är viktigt att inte ha för bråttom. Den som intervjuas ger de svar denne vill ge, det kanske ställs 
frågor som kan vara olämpliga för personen i fråga och då krävs det av forskaren att respektera 
detta. Det är dock viktigt att se på kroppsspråket och se om det kan finnas några eventuella svar där. 
Kulissen är på det ställe där intervjun sker. 
 Efter att jag valt mitt tema kontaktade jag pastorn och fick fyra intervjupersoner som jag 
kontaktade var och en för sig, då jag ville intervjua dem separat och inte i grupp. De fick själva 
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välja var de ville att intervjun skulle äga rum, kulissen,  för att de skulle känna sig trygga i 
situationen och de valde cafeteria, pingstkyrkan och deras jobb. Innan intervjun genomfördes 
förklarade jag situationen om deras anonymitet och frågade om det var okej att spela in, vilket det 
var. Jag var hela tiden medveten om min roll som forskare och att frågorna som jag ville ha reda på 
skulle ställas. Intervjutiden tog mellan en till en och en halv timme och informanterna var villiga att 
svara på min frågor.  Jag upplevde intervjusituationen som öppen och tycker jag fick ärliga svar. 
Det var en avslappnad situation och känslan av att de skulle dölja något fanns inte. De frågor jag 
gav svarade de gärna på och detta gjorde de utförligt  och noggrant. En av intervjuerna gjordes även 
i deras kyrka och det var inga problem att se sig omkring innan intervjun skulle äga rum. 
 Forskaren ska redan innan intervjutillfället ha koll på vilka frågor som skall ställas och vad 
som är viktigt, vilket jag i förväg skrev ner i en intervjuguide (Bilaga 1).  Denna guide behövs dock 
inte följas slaviskt, men det ska täcka huvuddragen av de områden som finns antecknade. Med hjälp 
av intervjuguiden visas en koppling till syftet och problemformuleringen som är att få reda på svaret 
”varför man går med i en religiös rörelse”.  Med intervjuguidens hjälp  ses en koppling till syftet 
och problemformuleringen som behandlar rörelsens betydelse för individen samt medlemmarnas 
och/rörelsen anpassning då samhället individualiseras alltmer. Intervjuguiden bestod av ett fyrtiotal 
frågor som berörde: kontakten, gemenskapen, ritualerna, människosynen samt rörelsen. 

⦁ Kontakten behandlade hur de kom i kontakt med rörelsen samt upplevelsen av rörelsen. 
⦁ Gemenskapen behandlade upplevelsen av rörelsen samt relationerna. Frågor som ställdes var till 
exempel vad de gör då de träffas och hur viktig gemenskapen är. 
⦁ Ritualerna behandlade vilka ritualer de har och hur de ser ut idag. Jag ville veta vilka ritualer de 
använder och om de fortfarande använder sig av samma ritualer eller om de ”utvecklats”.
⦁ Betydelsen i kyrkan, utanför och innanför dess ramar. 
⦁ Rörelsen behandlade hur rörelsen ser ut idag. Jag ville här veta hur de ser på sina medlemmar och 
vad som görs om någon exempelvis tvivlar. 

Alla svar jag fick har jag inte med i uppsatsen, då det inte var relevant för min studie och/eller så 
var svaren otydliga och svåra att förstå.  

4.5.1 Presentation av informanterna
Ip 1 är en kvinna i trettioårsåldern år och kommer från ett kristet hem, men ingen specifik rörelse. 
Hon har växt upp  i en statskyrka. Hon kom i kontakt med rörelsen för ungefär sju år sedan när 
familjen var på semester i staden. Inom kyrkan är hon en av ledarna i söndagsskolan och har hand 
om fredagsaktiviter på fredagskvällarna. Utanför kyrkan arbetar hon på ett kontor.
 Ip 2 är en kvinna i fyrtioårsåldern och uppvuxen i en annan frikyrka, men bröt sig ur och 
fann tron inom pingströrelsen. Hon kom i kontakt med rörelsen under 90-talet  genom LP-stiftelsen.  
Inom kyrkan är hon äldste och arbetar med att hjälpa människor i nöd. Utanför kyrkan är hon 
butiksägare till en secondhandbutik. 
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Ip 3 är en man i medelåldern och har alltid varit medlem i kyrkan. Han är född i denna rörelse, 
vilket även hans mor- och farföräldrar var. Han har dock inte alltid varit en aktiv anhängare.  Inom 
kyrkan sitter han i styrelsen där ekonomin bedrivs samt diakonrådet där det andliga sköts. Utanför 
kyrkan arbetar han på ett kontor.
 Ip 4 är en kvinna i trettioårsåldern och uppvuxen i rörelsen. Hon är uppvuxen i en kristen 
familj. Båda hennes föräldrar är pingstvänner. Inom kyrkan arbetar hon i söndagsskolan som lärare. 
Utanför kyrkan arbetar hon på en kristen förskola. 
 Alla informanter har fingerade namn. 

4.5.2 Analys
Analysen har skett i olika steg. Jag började med att  lyssna av intervjuerna för att  sedan skriva ner 
dem. Jag var hela tiden medveten om att det jag skrev ner enbart var vad de sa, och inte det jag 
trodde att de sa. När jag sedan transkriberade intervjun fick jag en helhetsbild av informanternas 
vardagsverklighet och deras tolkning av pingstkyrkan.  
 Analysen följer intervjupersonernas tal nära. Jag har under analysens arbete inte bara gått 
igenom texten, utan även lyssnat av det de sagt flera gånger för att få en så korrekt bild som möjligt. 
Intervjupersonernas tal tolkades och analyserades utifrån mina forskningsfrågor, exempelvis hur de 
kom i kontakt med rörelsen och vad det var som var avgörande till att de stannade kvar.  Deras svar 
kom sedan att stärkas med hjälp av de teoretiska referensramerna och begrepp. Detta gjordes för att 
få en mer helhetsbild i det som intervjupersonerna sa och för att stärka analysen. Den teoretiska 
referensramen berör generation, normer och ledarskap, socialisering, interaktion och 
vardagsverklighet, gemeinschaft  och gesellscaft samt religionens och ritualens betydelse. Utöver 
detta sökte jag efter tidigare forskning vad gäller valet att  socialiseras in i en religiös rörelse, för att 
se vad som forskats om detta problemområde och se om det fanns några likheter eller skillnader till 
de svar jag fick. Jag har utöver detta även kontrolläst och letat efter sådant som inte stämde eller se 
om jag missat något.
 När jag använde teorierna för att tolka empirin fick jag en helhetsbild. Analysen gick ut på 
att  jag delade upp dem i två teman. Först ville jag se den subjektiva verkligheten, och få svar på 
frågan varför tar man valet att bli medlem i en religiös rörelse och sedan ville jag veta hur rörelsen 
berörs av samhället. Både den subjektiva verkligheten (individen) och den objektiva verkligheten 
(samhället)  är med i samma analysdel, där jag först tar upp  individen och sedan samhället. Varför 
jag valt både individ och samhälle är att de påverkas av varandra på ett  mer eller mindre sätt. I 
slutet av resultatkapitlet tar jag upp en avslutande analys om kyrkans anpassning. 

4.6 Verifiering av data
Forskaren ska i sin undersökning få resultatet så pålitligt och korrekt som möjligt. På grund av detta 
är det viktigt att data är pålitligt  i både kvalitativa och kvalitativa studier. (Denscombe 2009)   Inom 
forskning talas det mycket om validitet, reliabilitet och generalitet. Validitet är ett  begrepp  som 
används för att visa vad som är relevant i sammanhanget och reliabilitet handlar om forskningens 
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tillförlitlighet. Holme och Solvang (1997) skriver att det inte går att undvika en del fel under 
insamlingen och bearbetningen av informationen. Det är viktigt att forskaren före undersökningen 
får så hög reliabilitet som möjligt, och detta görs exempelvis genom att  granska en del av det  som 
skall undersökas för att få förförståelse om det berörda ämnet. 
 Innan intervjun ägde rum studerade jag olika religiösa rörelser och dess medlemmar, för att 
försöka få en inblick i vad det kan vara som lockar i en religiös rörelse. Inom den kvalitativa 
forskningen handlar validitet och reliabilitet om att kunna beskriva det forskaren har samlat in samt 
bearbeta materialet  på ett pålitligt sätt. Generalitet handlar om forskningens förmåga eller möjlighet 
att vara applicerbar på andra områden än den undersökta. Viktiga inslag för att göra 
generaliseringen genomförbar är att det gäller att kunna forma de resultat som uppnås på ett 
allmängiltigt och universellt sätt. Anledningen är att de inte går att upprepa samma forskning som 
naturvetenskapen repeterar sitt experiment, av olika orsaker. Det  går exempevis inte avbilda social 
struktur på grund av samhällets föränderlighet. (Denscombe 2009)  
 Jag har skapat en så sanningsenlig bild som möjligt, utfrån mina intervjupersoners svar. 
Trots att  de var få, fick jag genom deras svar mycket information om deras upplevelser och 
rörelsen. För att detta skulle ske och få en sån stor validitet som möjligt hade jag, under tiden jag 
utformade intervjuguiden, haft  mitt syfte i åtanke och att svaren till frågorna skulle överensstämma 
med mitt syfte. Kvale (1997) menar att det  som leder till god validitet är att ständigt kontrollera 
rapporten och se till att den utgår från syftets utgångspunkt.
 I en undersökning med hög reliabilitet  ska man få fram någorlunda liknande resultat. Det 
handlar i grunden om hur noggrann forskaren är. I en intervju handlar det i grunden om att inte 
ställa ledande frågor. (Kvale 1997) Mina respondenter var väldigt hjälpsamma och svarade gärna på 
frågorna som ställdes och jag var hela tiden aktsam så inte jag ställde ledande frågor och var 
noggran när jag sedan transkiberade.  
  
4.7 Etik
I en intervjusituation är det viktigt att informera informanterna om deras rättigheter vad gäller 
intervjun. Materialet kommer behandlas anonymt och intervjupersonerna har rätt att känna till 
etiska punkter. Mina informanter gav mig samtycke eftersom jag kommer behandla materialet 
försiktigt, med andra ord, skydda deras identitet. 
 Kvale och Brinkmann (2009) menar att informanterna måste ge sitt samtycke till forskaren 
genom att forskaren informerar hen om hur undersökningen kommer vara samt dess faror (om det 
skulle finnas några). Det är dessutom viktigt att  informera informanterna om fördelarna med hens 
delaktighet i undersökningen. Samtycket gäller även att informanten kan delta frivilligt samt 
avbryta intervjun när som helst. Intervjupersonerna har rätt att veta vem som ska ta hand om 
materialet samt att behandla informationen konfidentiellt. Författarna anser även att  konfidentialitet 
innebär att personliga informanter inte kommer avslöjas. Det kan dock hända att forskaren kan utge 
information där det kan vara möjligt att avslöja en viss person. Forskaren måste i samband med 
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detta förklara risken och få godkänt från informanten att delta i intervjun. Detta innebär att 
informanten kan acceptera att det går lika bra om forskaren lämnar ut informationen. 
 Innan jag påbörjade min intervju, berättade jag vem jag var och vad jag hade för mål med 
min studie. Jag berättade även att de var helt anonyma och att  jag varken skulle använda mig av 
deras namn eller om vilken stad studien gjordes i. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer jag att presentera mina informanters resultat och få svar på varför de valt att 
gå med i pingstkyrkan. Informanterna är alla ute i arbetslivet  och har kontakt med det  världsliga 
livet. Åldrarna är mellan 30 och 55 år och alla har en bakgrund i den kristna världen. Presentationen 
bygger på olika teman vilket kommer att  ge en förståelse om informanternas val och hur kyrkan 
berörs av samhället. Frågeställningarna är: 
1: Vad var det som gjorde att de valde att bli medlemmar? 
2: Vilken betydelse har traditioner, ritualer och regler? 
3: Hur ser vardagslivet ut?
4: Hur har kyrkan berörts av samhället?   

5.1 Gemenskap är det viktigaste
Gemenskap  är något som hela tiden återkommer som tema i intervjuerna. Ofta är gemenskapen 
kopplat till samhörighet och trygghetskänsla, men också till en gemensam trosuppfattning. Vi lever 
i ett individualiserat samhälle, där jaget är det som antas styra vardagen. Den jag är som person och 
det jag väljer att göra för min egen del utgår helt från mina beslut, medans en religiös rörelse oftast 
bygger på stark gemenskap där individer starkt kan påverkas av kollektivet med gemensamma 
beslut.  
 I detta kapitel kommer jag beskriva informanternas beskrivning om varför de valde att gå 
med i en religiös rörelse och vad som gör att  de stannar kvar. De har inte alla varit med i 
pingstkyrkan förut utan två av dem blev medlemmar på senare dagar. De har valt att stanna kvar 
trots att det eventuellt kan påverka vardagslivet mer eller mindre. Att gå med i en rörelse är ett 
livsval då denne kommer att ingå i en annan vardagsverklighet, där anpassning ibland måste ske. I 
många fall söker sig människor till olika rörelser eller samfund då de erbjuds något som det stora 
samhället inte kan erbjuda. Frisk (1998/2011) beskriver att en omvändelse till ett  nytt 
meningssystem, vare sig det är politiskt eller religiöst, innebär att individen anammar en ny 
verklighetstolkning för mening och sammanhang. Detta nya meningssystem fungerar även för att 
tolka sina tidigare livsupplevelser, de ser sitt gamla liv i ett nytt ljus, ett nytt perspektiv. 
 En av informanterna påpekar att det som gav ett starkt intryck var gemenskapen i rörelsen 
och det varma välkomnande hon fick. Hon upplevde även att hon blev respekterad för den hon är 
och det fanns alla sorters människor och generationer. Detta kom att leda till en flytt  till staden. Ip 1 
säger:

 Känslan jag fick var värmen, blev gott tag emot..inte olika grupper...Många olika åldrar 
 (tyst) väldigt gott mottagande. (...) Gemenskapen passade...man fick fort vänner och så (...) 
 Jag har min syn och det blir jag väldigt respekterad för. Det är spännande...ja, tänker du så, 
 jag tänker så...
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Informanten tyckte att detta var en gemenskap som passade, då det inte bestod av olika 
grupperingar samt att det var olika åldrar.
 En informant berättar att kontakten med rörelsen inträffade i samband med LP-stiftelsen (LP 
står för Lewi Petrus, rörelsens grundare). Informanten påpekar att det fanns missbruk i hennes 
familj vilket bidrog till att hon själv var ”ute på hal is” och i samband med detta beskriver hon ett 
möte som skedde med Gud, vilket  uttrycks som starkt. Informanten fick se sitt liv då det var som 
mest destruktivt och mötet med Gud var ”ljuset”. Ip 2 beskriver det på följande sätt:

 Det var...jag mötte Gud hemma i min lägenhet (...) Jag såg hur mitt liv såg ut, det var 
 destruktivt och det var inte gott...och i detta mötte jag Gud och han var ljuset (...) När Gud 
 flyttade in (tar sig på hjärtat) så har jag...livet är annorlunda. Jag ber och jag har ständig 
 kontakt. Jag har ständigt en bön och jag får alltid svar. Jag får ständiga drömmar som visar 
 hur jag ska använda det ett par dagar framåt. 

Informanten beskriver sitt tidigare liv som destruktivt och genom mötet med Gud fick hon se hur 
hennes liv såg ut. Detta bidrog till beslutet att gå med i rörelsen. Hon säger att hon får ständiga 
drömmar vilka fungerar som vägledning om hur hon ska leva i fortsättningen. 
 Informanterna har kommit i kontakt med rörelsen på olika sätt, men de båda, som nämndes 
ovan, menar att rörelsen ingav ett välkomnande och trygghet. En av informanterna såg rörelsen som 
en räddning från sitt  eget liv. Informanterna anser att gemenskapskänslan är viktig och efter en 
gudstjänst är det viktigt att inte bara gå utan stanna kvar och dricka kaffe samt diskutera. Ip  3 säger 
att  rörelsen nästan är som ”en familj (...) kommer det nya ansikten är det viktigt att presentera” och 
att det finns en stor trygghet häri. Trots om man vid något tillfälle tagit ett snedsteg och hamnat på 
lite fel vägar vägleder de varandra. De visar vägen till varandra genom olika väledningar, där 
kärleksbudskapet och den heliga Anden är det viktigaste. Detta visas i Ip 4´s citat:

 Kärleksbudskapet är det viktigaste och heliga Anden. Det är viktigt att någon visar att 
 församlingen bryr sig om dem (...) så är det lite med dom som söker sig hit...en del har 
 kanske svagheter och vill gärna att någon bestämmer om dom och någon som vill ha 
 makt...och vill bestämma (...) man ska inte känna att man behöver göra saker för att bli 
 älskad av Gud. 

Det är viktigt att  känna sig trygg och älskad. Men det är en del som söker sig hit som har svagheter 
och så finns det de som vill ha makt. Men, menar informanten, man behöver varken göra det  ena 
eller andra för att bli älskad av Gud. Det finns ingen som ska säga hur du ska leva ditt liv. 
 En religiös rörelse skapar en stark känsla av gemenskap, vilket bland många bidrar till 
trygghet. De båda har valt rörelsen på grund av gemenskapen varav en på grund av sitt destruktiva 
liv. De trivs med gemenskapen och för att de respekteras för den de är. Rörelsen erbjuder dels ett 
nytt vardagsperpektiv och dels en ny gemenskap som bygger på en gemensam tro.
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5.1.2 Socialt nätverk 
I detta avsnitt vill jag veta vad det är som gör att de stannar kvar i en religiös rörelse. Informanterna 
har varit med sedan barnsben, men har inte alltid varit  aktiva. De blev dock mer och mer aktiva 
under senare dagar och valde att stanna kvar. 
 En informant beskriver rörelsen som sitt ”sociala nätverk”, Ip 3 säger: 

 Alla människor behöver ju ett socialt nätverk och här har jag mitt, vi bryr oss om varandra. 
 Om någon skulle börja tvivla på deras tro hjälper vi den att komma ihåg. Det sociala 
 nätverket är stort och vi stöttar varandra i både onda och goda dagar.

Ip 3´s största orsak, såsom de övriga informanterna, till att vara kvar i rörelsen är den stora sociala 
nätverket. Han är uppvuxen i rörelsen och har alltid haft en särskild kontakt med dem. 
Medlemmarna hjälper varandra att passera svåra trösklar.  
En annan informant är uppvuxen i denna rörelse, men var inte aktiv från allra första början, utan 
kom först i kontakt med dem i tretton års-ålder. Detta skedde i ett ungdomsläger. Ip 4 beskriver det 
på detta sätt:

 Jag var på ett ungdomsläger...jag var med i ungdomsarbetet då (..) Det var mycket 
 ungdomar och dom talade mycket om frälsningen...där beslutade jag mig själv...det har inte 
 varit självklart så...för min mamma och pappa så...utan det bestämde jag helt själv. 

Efter detta beslut berättade hon att de gick fram och bad för informanten under gudstjänsten. Hon 
berättar att efter detta beslut och bönen kände hon en stark trygghetskänsla, en inre frid. I detta 
ungdomsläger blev hon frälst och tog beslutet att bli pingstvän. Hon påpekar att beslutet togs helt 
själv. Det var dock mycket tal om frälsning på ungdomslägret vilket bidrog till en starkare känsla. 
Frälsning är ett gammalt svenskt ord för räddning och i religionslexikonet (1990/1997) går att läsa:

 I det kristna språkbruket har det särskilt kommit att knytas till Kristi verk för att rädda 
 mänskligheten undan synd och död. Särskilt inom väckelserörelserna har det brukats om 
 den egnas tillägnelse av detta. 

Informanterna betonar de starka banden som finns inom rörelsen vilket en Ip 1 förklarar som 
”unikt” och påpekar: 

 Tron bär jag med mig överallt... icke det sociala i gemenskapen. Det är en rörelse där 
 gemenskapen är väldigt viktig. Vi är vänner i olika generationer, det är det som är 
 unikt...Generationsbandet. Man ser så många olika människor i samfundet.
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Informanten beskriver rörelsen som unik på grund av alla åldrar och det är inte något som 
exempelvis finns i andra föreningar som till exempel sportföreningar. Generationsbandet ger en 
trygghet och det finns alltid någon som går att prata och diskutera med.  
 En informant beskriver att hon upplevde rörelsen som mer lugn, men acceptansen om en 
livad hyllning till Gud finns ändock. Rörelsen respekterar olika sorters leverne samt olika 
hyllningar till Gud. Detta visas i  Ip 2´s följande citat:

 Jag är ju en person som jättegärna...jag är ju väldigt troende. Tänk hos en jubilar som fyller 
 50 år...du ställer dig upp och sjunger liksom. Sådär känner jag inför Gud...Jag vill 
 jättegärna ställa mig upp och hylla honom. Jag är nog...jag står gärna och hyllar honom.

Informanten har en stark tro. Religionen och/eller Gud är väldig viktig för och hen vill därav hylla 
Gud som en jubilar och detta främst för att  visa sin uppskattning och kärlek till Gud. Detta tyder på 
acceptansen att hylla sin Gud på ett mer personligt sätt och hyllningen visar sig på olika sätt.
Informanterna ser rörelsen som deras sociala nätverk och familj och det är den största orsaken till 
att  de stannar kvar. Det skulle leda till en stor saknad om de lämnade rörelsen. Det är där de känner 
att  de hör hemma och ingår i något större. En av informanterna ser en trygghet genom acceptansen 
av den hen är, vilket även den andre gör men på ett mer religiöst sätt. Hen ser med andra ord upp till  
medlemmarnas acceptans att hylla Gud på olika sätt. 

5.1.3 Analys - gemenskap, trygghet och tillhörighet till något större
Jag kommer nu att analysera resultatet och se varför en del väljer att gå med i en religiös rörelse och 
vad är det som gör att de stannar kvar. 
 Några av informanterna har sedan barnsben, en kristen grund vilket präglat deras val att gå 
med i pingskyrkan. En tolkning är att den primära socialisationen har de anammat de tidiga 
generationens tolkning av kristendomen. Karl Mannheim (1928 refererad i Brante et.al. 1998/2001) 
beskriver generation som en samling individer i samma åldersgrupp, med en gemensam 
åldersmässig position i förhållande till de historiska och sociala processer som äger rum i det 
samhället de befinner sig i. De erfarenheter individerna i den specifika generationen utsätts för 
påverkar deras handlings-, och tolkningsmönster till några generationskarakteristiska former av 
tänkande, handlingar och erfarenheter. Detta kan ha påverkat barnen under den primära 
socialisationen, där de lärt sig deras kulturs/religions grundläggande normer och värden. Barnen 
kan ha påverkats av familjens religion som i sin tur påverkats av sin familj (barnens mor-, och 
farföräldrar) där de anammat de grundläggande normer för att leva i en kristen gemenskap. 
 De som kom i kontakt med rörelsen under senare tid, kan man tolka som att de har 
socialiserats in i kyrkan genom den sekundära socialisationsprocessen, de har lärt sig att anamma 
pingstkyrkans normer och traditioner under senare år. De olika generationerna betyder mycket, på 
grund av att det bär med sig mycket information och erfarenheter om kyrkan och dess leverne. 
Alla har olika synsätt om hur relationen till Gud är, men trots detta respekterar de varandras åsikter.  
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Pingstkyrkan bygger på ett stort socialt nätverk, med olika generationer, där de kan ha socialiserats 
in på olika sätt. Det som informanterna kom att  finna i pingströrelsen var en gemenskap fylld av 
trygghet och samhörighet. 
 Gemenskapen blir i denna sammanhang både profan och helig, då den uppfyller en viktig 
roll i deras tro, men även i deras vardagsliv. Religionen är nyckeln vilket öppnar dörren till en social 
solidaritet där de symboler för specifika sociala grupper och den religiösa trosuppfattningen är 
viktigt. För att använda Collins (2012) ord, ”Gud har blivit en symbol för det samhälle” (s. 48) 
vilket de lever i och religionen har alltid varit en del av vardagslivet. Tron lever med dem i 
vardagen. De religiösa handlingarna fortlever genom den starka gemenskapen och deras 
gemensamma tro på en allsmäktig Gud som kan uppenbara sig till människor. Känslorna att ingå i 
en rörelse och dela sin tro inger en inre trygghet samt vägledning i olika livsval som skall tas.
 Det som resultatet  tydligt visar är att  grunden till varför hen tar valet  att gå med i en religiös 
rörelse är gemenskapen, eventuellt  en ny gemenskap. Detta är en gemenskap som bygger på en 
trygg grund vare sig hen socialiserats in i rörelsen sedan barnsben eller om det ägt rum under senare 
dagar. 
 Frisk (1998/2011) skriver att socialisationsprocessen kan vara antingen stark eller mild. 
Metoderna att socialiseras in i en religiös rörelse är olika beroende på vilken religiös rörelse det rör 
sig om. Inom pingstkyrkan är socialiseringen inte stark och kontrollen visar sig vara svag. Detta är 
en rörelse som välkomnar sina nya medlemmar på ett mjukt sätt och acceptansen av oliktänkande 
finns. Att gå med i en religiös rörelse beror på en önskan att rörelsen kan ge hen något som önskas. 
Omvändelsen brukar ske i ett redan existerande socialt nätverk som vänner, familj samt en religiös 
grund som kristendom. De kristna rörelserna menar att individerna är det väsentliga och den 
religiösa tron kommer sekundärt.

5.2 Ritualers form och betydelse
Detta avsnitt behandlar den traditionsbundna ritualen i religionens namn. Jag vill veta vilka ritualer 
som utförs och vad ritualen betyder för individen. Av erfarenhet vet jag att exempelvis lördag är 
viktig för barnen och något de ser fram emot för då får de lördagsgodis. Vad betyder de religiösa 
ritualerna för individen. Är det också något att se fram emot och uppskatta? De ritualer jag kommer 
belysa är vuxendop, bön, profetior och tungotal. 

5.2.1 Vuxendop
I många religioner och religiösa rörelser krävs en ritual som visar att  man tar emot det heliga 
budskapet och religionen som helhet.
 När individen valt att bli en pingstvän krävs ett så kallat vuxendop som visar att man är 
frälst. Dopet kan ske både i kyrkan och utanför kyrkan. Individen ska helst vara tonåring eller äldre 
av orsaken att denne vet vad hen ger sig in på och att det är ett  eget beslut som tagits att leva sitt liv 
i tro. Efter informanterna tagit beslutet att ingå i pingstkyrkan och leva sitt liv i tro krävs det att de 
döper sig, ett så kallat vuxendop. Enligt kyrkan ses dopet som en akt där människan överlåter sig till 
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Gud, bekräftar och fullföljer sin omvändelse. Gud själv har till dopet knutit  löften om förlåtelse för 
synd och givandet av helig Ande. Dopet är en del av själva frälsningen. (www.pingst.se)
 Rörelsens uppfattning är att varje individ eller medlem bör vara döpt för att kunna leva ett 
rikt och ett  andligt liv. Det finns här ett normkrav på att varje pingstvän ska vara döpt, vilket är 
orsaken till vuxendop. Ip  4 berättar att de har vuxendop för att  individen ska veta varför hen döper 
sig. Barndop  görs oftast för föräldrarnas eller släktens skull och tron finns inte hos barnet vid sådan 
ung ålder. Informanten vill att hens dotter ska vara medveten och fatta beslutet själv om hon vill bli 
döpt eller inte, som hen själv gjorde. Ip 4 förklarar:

 Vi kallar det vuxendop eftersom vi inte har barndop...(...) när man blivit frälst kan man bli 
 det, oftast är det minst 12-13 år,...du ska ha en medvetenhet om vad du ger dig in på. Det 
 finns nog de som döpt sig yngre också, men jag skulle inte vilja att min dotter, på åtta, skulle 
 döpa sig. 

Efter beslutet  tagits sker ett dopsamtal med pastorn om det praktiska som till exempel var man vill 
bli döpt. Det är inte nödvändigt att  döpa sig i kyrkan utan det kan exempelvis göras ute i naturen, 
som i en vik eller hav, bara vatten finns i närheten. Alla pingstkyrkor har en så kallad dopfunt, vilket 
är som en liten, men djup bassäng, där vuxna får plats. Den som döper sig erhåller en  vit 
dopklänning som även pastorn ska ha på sig, då även han ska befinna sig i vattnet. Dopet sker via 
nedsänkning, det vill säga att den som döps blir sänkt i vattnet. Denna variant av dop använder de 
sig av på grund att de kommer närmre Bibeln och dess undervisning. Symbolen av att begravas och 
sedan uppstå blir tydligare med en nedsänkningsdop. (www.pingst.se) Ip 4 berättar att en del som 
döper sig får något saligt över sig, som en direktkontakt med Gud och frälsningen blir åter 
besvarad. Ip 4 berättar:  

 En del ser man att de som döper...de nästan strålar om den, de ser så glada ut. Det är nåt 
 som lyfts av...men det är också olika.

Vuxendop är en av de mest väsentliga ritualerna, för det är detta som bidrar till att  man blir 
anhängare i rörelsen. Innan dopet sker ett samtal som förklarar det praktiska och den som skall 
döpas kan bestämma var detta ska ske.    

5.2.2 Bönen individualiseras
I denna del beskrivs och tolkas hur bönen ser ut idag och vilken betydelse den har för 
informanterna. Bönen kan ha olika innebörd, dels för att stärka gemenskapen och dels för att stärka 
kontakten med Gud. Bönen kan oftast ses som en trygghet, en vän, då en del inte känner sig lika 
ensamma då de ber. Det kan vara både ett  rop på hjälp samt en tacksamhetsbön för det man har. 
Bönen är för  informanterna en del av vardagen, trots att alla kanske inte ber vareviga dag. Ip 3 
berättar att det är viktigt att läsa Bibeln, vilket helst ska göras varje dag. Det är något hen tycker 
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om, men det är något som det slarvas med, vilket informanten tycker är synd. Det bes på olika sätt, 
en del ber högt och andra ber lågt och så kan det  även bes på kvällen, en så kallad aftonbön. 
Informanten tycker dock att böneformen har blivit  mer ”sekulariserat”. Bönen har med andra ord 
individualiserats och den troende avgör själv vilket bön som passar bäst och när den skall göras. Ip 
3 berättar:

 Som pingstvän ska du läsa bibeln varje dag och du ska be, men det slarvas med det (...) Vi 
 har bönemöte, men inte jämt. Någon ber högt och någon ber tyst och aftonbön, det har vi 
 ju. Gud välsigna den och den...Det är väl lite mer sekulariserat om hur man gör det. 

Ip 4 berättar att hen brukar be ”Gud som haver” med barnen och på arbetet ber de en bordsbön 
tillsammans med barnen. Informanten arbetar på en kristen förskola och bönen är en ritual som görs 
varje dag före maten. Bönen är en viktig del i vardagen och informanten skulle vilja be mer. Hen är
fast besluten att Gud hör bönerna och ber därav ofta om något  behövs och ibland får de som ber 
något som kallas ”bönesvar”. Ip 4 säger: 

 (...) det var någon som frågade om jag var ständigt uppkopplad (skratt) och man kan känna 
 så...att man slänger iväg en bön då och då.  
 
Informanten menar att hon är i ständig bön och känner alltid medsvar. Hen litar på Guds hjälp  och 
om något behövs, fås detta för det mesta. 
 Informanterna påpekar att  det även är viktigt att  vara tacksam över det man har och att Guds 
hjälp inte skall missbrukas.  En informant säger att  hen inte ställer sig på knä i en timme då bönen 
ska äga rum utan menar att hen befinner sig i ständig bön. Detta beskriver Ip  2 som ”drömmar som 
visar mig vägen. Drömmarna behöver inte enbart ske på natten, utan kan även komma som en 
dagdröm. Ip 2 berättar att hen även går på bönemöten. Bönemöten är när medelemmarna samlas för 
att  be om något gemensamt. Informanterna berättar att  de ständigt ber för varandra i både goda och 
onda dagar. Dessa möten sker inte enbart i kyrkan, utan kan även ske hemma hos någon eller ute 
någonstans. En annan informant har inte samma noggranhet vad gäller bönen, utan ber ”men kanske 
inte varje kväll” men känner sig tacksam över livet.
 Alla informanter ber, men på olika sätt. De påpekar dock att tacksamheten till det man redan 
har är viktigt. Det är inte bra att bara be för att få saker som om det vore en postorderkatalog. 
Böneformen visar sig dock på olika sätt. En del ber hemma för sig själv, en del ber enbart 
tillsammans med andra. En del gånger ber de för andra, om de vill att någon exempelvis ska bli 
frisk och en del gånger ber de för egen skull, om de behöver någon hjälp. Det  är dock ingen som ser 
bönen som onödig, utan det är en ritual som skapar ett inre lugn och ibland får de ett så kallat 
bönesvar.  
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5.2.3 Profetior och tungotal anpassas 
Profetior och tungotal är något som i många ögon ses som något typiskt inom pingstkyrkan. Nedan 
beskrivs hur dessa ritualer ser ut och vad de betyder för individen. Profetior och tungotal kan synes 
vara lika varandra och handlar främst om budskap från ovan. Jag kommer därför att behandla dessa 
två områden inom samma delkapitel. 
 Profetior är budskap från Gud som sker genom direkt kommunikation, tungotal eller via 
tolkningar av uppenbarelser. I många fall handlar det om vad som kommer hända i framtiden. Detta 
var förr en vanligare företeelse, men har i dagens rationella värld setts med mer kritiska ögon. De 
flesta av informanterna tror på profetior och förklarar att profetior precis är det som står i Bibeln 
och att individen skall lyssna på dem. Det finns idag profetiskolor att gå och lära sig detta, men 
detta ses med skepsism. Ip 3 förklarar:

 Du har ju olika gåvor står det i bibeln och profetia är en gåva. och jag undrar om det inte 
 är den största nådegåvan, så är det profetian och inte tungotal och inte helande, men 
 profetian är den största nådegåvan.

Informanten berättar att det finns olika slags gåvor som kan fås, och profetian är den största av dem. 
Nådegåva som även kallas Andegåva är en särskilt förmåga som den kristna personen får av nåd, 
det vill säga utan att själv har presterat något  eller gjort något för att förtjäna det. På grund av detta 
vore det omöjligt att lära sig detta i en profetiaskola.
 Informanterna berättar att  man ska vara försiktig med profetior och inte tro på allt  som sägs. 
En del kommer med olika profetior varje helg och detta görs via tungotal. Ip  3 berättar att tungotal 
inte har något värde om det inte går att tyda och det är den som kan tyda detta språk som har den 
största gåvan. Han påpekar dock att  det måste finnas klara bevis att det kommer från Gud och detta 
görs genom att tolken berättar något som bara den ”drabbade” vet. Ip 3 berättar att:

 Det står i bibeln att tungotal är värdelöst om det inte tyds av någon. Först får du tungotalet, 
 sedan är det någon som tyder det. Gåvan är ju inte tungotalet utan det är att kunna tyda 
 det...men det måste finna klara bevis att det kommer från vår Herre. 

En informant berättar att profetior kan påverka hela livet. Idag kallar de profetior för tilltal, och 
detta har gjorts på grund av att det inte ska låta så bakåtsträvande. Det finns anhängare som åker 
runt i landet och predikar från olika församlingar och berätta om hur dennes liv ser ut, och det är i 
denna stund informanten känner att Gud bryr sig om vad hen gör. Informanten tror att  Gud har en 
plan för hur livet ska se ut. Men sedan menar hen att man väljer själv hur man vill leva det. Det ses 
mer som råd än begäran.  
 Informanterna tror på profetior på ett  mer eller mindre sätt och en del har varit med om det. 
Men alla påpekar att det ska tas med försiktighet, då det finns de som enbart vill synas och få mer 
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makt. Profetior sker ofta med tungotal och då behövs det en tolk. Det gäller att lyssna på tolken med 
kristiska öron och bestämma själv om det känns rätt eller inte. 
 Holm (1999 ref. i Geels & Wikström) menar att tungotal är en gåva från Gud, vilket föregås 
av en lång process. En fas i denna process kallas förberedelser, där kunskap om tungotal fås. Det rör 
sig om att förenas i gruppen och bli ”en av dom”, en sann pingstvän. En annan process är 
väntetiden, då den nye medlemmen längtar efter att uppleva detta och sedan kommer genombrottet 
vilket bryter igenom i samband med förböner och handpåläggning vid möten av en mer sluten 
karaktär. Efter genombrottet kommer fortbeståndet vilket visar sig i de som en gång upplevt 
tungotal inte har några problem att gå in i detta beteende igen. 
 Två av informanterna kan tala i tungor, men ingen av dem gör detta offentligt. Tungotal 
kommer då den helige Anden sköljs över en och ett  bönespråk träder fram. Det gäller dock att 
lyssna på sin egen intuition. Ip 2 talar i tungor i hemmet, men även på gudstjänst, men tyst för sig 
själv. Hen tycker inte det är så väsentligt att tyda det som sägs utan det är mer som en avslappning. 
Ip 2 tar sin gåva med försiktighet och talar tyst  i tungor. Hen har inget behov att bli tydd utan 
tungotalet finns inom henne och det ses som en trygghet. Det är ett språk som bara flödar menar 
informanten och det  är ett språk som finns och inte bara massa bokstäver som inte betyder något, då 
det bara flödar menar hen. Ip 2 förklarar det på följande vis:

 Jag ber i tungor tyst i gudstjänsten och ensam ber jag högt. Det är ett språk som flödar, så 
 att om du exempelvis vill hitta på egna ord måste du tänka lite men detta bara flödar och det 
 går fort. Jag förstår ingenting, men det finns de som har gåvan av att tyda detta språk, men 
 jag har aldrig blivit det och har inte känt behov av det heller. Därför ber jag inte högt på 
 möten (...) och man ska vara lite försiktig. När jag först blev frälst tyckte jag det var lite 
 läskigt...jag tyckte folk var knäppa. Jag är lite försiktig. 

Första gången informanten pratade i tungor var i hemmet. Hen berättar att språket ”var på väg upp” 
och på grund av detta var hen tvungen att  låsa in sig på toaletten, eftersom hen trodde att hen var på 
väg att bli galen. Händerna lyfte av sig själva och informanten undrade om detta verkligen hände på 
riktigt. Ip 2 beskriver upplevelsen på detta sätt.

 Är detta sant eller är jag ute och flaxar eller så kanske man tänker ”jo det var ju fint”. Det 
 kanske är...hur ska man säga...det är sanning (...) Om andra säger att det var sant, påverkar 
 det inte mig. Jag tror på det jag känner är sant. Jag påverkas inte så lätt.

Informanten berättar att upplevelsen av tungotalet första gången var läskig och tanken på att bli 
galen var det som först kom upp. Hen berättar att bara för att andra säger att det hade hänt på riktigt 
och gåvan har givits till dig, behöver det inte vara så. Informanten påverkas inte så lätt och vill fatta 
sina egna beslut vad som är sanning och inte.
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Informanterna ser profetian och tungotal som nådegåvor med aktsamhet och menar att det är viktigt 
att  lyssna på sin egen intuition. Det är viktigt att ha klara ”bevis” att detta budskap kommer från 
Gud och inte någon som vill ha makt över anhängarna. Två av mina informanter kan tala i tungor 
men gör det inte offentligt. Detta beror på att de inte känner att de har behovet att bli tolkade. 

5.2.4 Analys- ritualer utvecklas
Här kommer ritualerna vuxendop, bön, profetior samt tungotal att  analyseras. Jag kommer först 
analysera en objektiv och sedan en subjektiv verklighet. Jag kommer att analysera hur ritualerna har 
utvecklats för att sedan göra en analys på individnivå och förklara hur riterna går till. 
 Vuxendopet är en av de viktigaste ritualerna i pingstkyrkan, då det är denna ritual som är 
grunden för att bli en sann pingstvän. Inom rörelsen finns ett  normkrav på att  varje pingstvän ska 
vara döpt och genom det kunna leva ett rikt andligt liv. Orsaken till att denna rörelse har vuxendop 
istället för barndop är att  de ska veta vad de ger sig in på. I den primära socialisationen tar de till sig 
familjens uppfattning om religionen, men i den sekundära socialisationen som påbörjas ungefär vid 
tonårslivet, vet hen mer vad denne ger sig in på och det ger ett större tillfälle att  känna Anden då de 
döps. Vuxendop ingår i den sociala ritualen, där flera personer ska vara närvarande och en pastor 
ska döpa. Den sociala ritualen handlar mycket om de gemensamma normer som finns inom en 
grupp eller kultur, med andra ord, vad som är exempelvis synd och icke acceptabelt. Det  som ses 
som en norm är något som skapas gemensamt i en grupp eller kultur. 
 Efter vuxendopet blir de medlemmar i denna institution och erbjuds en ny vardagsverklighet 
gemensamt med andra anhängare. Denna verklighet består av en specifik kunskap vilket delas med 
andra pingstvänner som deltar i rörelsen med deras självklara rutiner. Detta kan ses som en 
institutionaliserande handling, då de är gemensamma för medlemmarna i en social grupp, 
pingstkyrkan. De institutioner som uppkommer efter institutionsprocessen kontrollerar mänskligt 
handlande genom att erbjuda förbestämda mönster för beteendet i olika situationer, vilket i detta fall 
är hur en pingstvän ska leva med sin tro. I religiösa ceremonier förstärker ritualen de sociala banden 
såväl mellan medlemmarna och det övernaturliga/heliga. När hen blivit medlem medföljer andra 
ritualer som skall göras, exempelvis bönen. 
 Bönen har förändrats mycket och de utför den mestadels hemma. Individens upplevelse 
påverkas av exempelvis processer som går att finna i den objektiva verkligheten, samhället. 
 Bönen kan i många avseenden ses som en individriktad vardagsritual, då det sker i ett mer 
personligt rum. Det sker inte enbart i gudstjänster, utan individen ber ofta för sig själv. Bell (2009) 
beskriver bönen som att tala till sig själv (self-talk) och menar att detta blir mer påtagligt då 
individen behöver något eller är tacksam över något. 

 Self talk of this sort appears more frequently when the situation is an anxious one, or when 
 the sence of momentum has not yet been established. It is often visible when a course of 
 action is first being initiated, and especially when the speaker is moving from one position 
 of intention to one action. (Bell 2009 s. 198)
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Bönen har även betydelse för andra och inte bara individen själv, trots att  den är mer 
individualiserad idag. Bönen för andra ses i gemenskapen, i bönemöten eller gudstjänst som det 
även kallas. Bönemöten eller andra möten med religiösa inslag, där ritualen är mer gruppbaserad, 
har rörelser främst för att stärka gemenskapens anda, men även religionen. Det har dock skett en 
rationalisering vad gäller tillvägagångssättet och det är inte lika styrt på möten eller de religiösa 
hemmen. Rationalisering handlar om tendensen att prioritera rationella och funktionella synsätt. En 
av konsekvenserna är ”avförtrollning av världen” (Frisk 2009), det vill säga att  företeelser som 
tidigare uppfattats som heliga och med mystiska drag, upplevs idag som vanliga fenomen. Ingenting 
upplevs längre som om det vore ett mirakel sänt från ovan, utan allt antas ha en rationell förklaring. 
En viktig orsak till detta menar Frisk är det vetenskapliga synsättets framväxt.  Utvecklingen i ett 
alltmer rationaliserat tänkande och beteende går mot gesellschaft, mot privatisering och lösa 
associationer istället för kollektivets gemenskap  och starka band. (Tönnies1991 ref. i Asplund)  
Men för en del lever ”miraklet” fortfarande kvar och valet att en del händelser kan vara tecken från 
Gud som exempelvis ett bönesvar. Individen förväntar sig att  Gud i rollsituationen Gud- människa 
handlar mot oss som han handlade mot gestalten ur den religiösa traditionen. Genom 
rollövertagande kan individen förutse Guds svar på dennes begärande böner. I den meningen är 
denna typ  av bön en inre dialog, vilket enligt många bedömare utgör ”religionens själva väsen och 
själ” (Geels & Wikström 1999 s, 94)
 Bönen har en symbolisk innebörd (en personlig kontakt med Gud) och är strikt begränsat i 
utförandet i den meningen att  den följer ett inrutat mönster, underkastat det förväntade. Individen 
börjar en bön på ett specifikt sätt, ”Gud som haver...”, eller dylikt. Det förväntande i denna mening 
är att Gud hör på deras bön. Då bönen sker i gemenskapen brukar även profetior och tungotal 
medföljas. 
 Profetior och tungotal är något som lever kvar. Dessa ritualer härstammar från ett 
gemeinschafts samhälle (Tönnies 1991 ref. i Asplund), de har med andra ord funnits sedan 
kristendomens början. Ritualerna har dock följt  med i individualiseringens effekt och idag kallas 
exempelvis profetior för tilltal. Även språket utvecklas och det förs in ett mer modernt språkbruk, 
även om huvudargumenten, exempelvis profetior, följer det mer traditionsbundna. Profetior och 
tungotal ses med en viss skepsism och med kritiska ögon, eftersom det finns de som vill ha än mer 
makt och detta gäller nog även i de flesta budbärande ritualer. Individualiseringen med det kritiska 
tänket som följd har, enligt min tolkning, knackat på dörren och ingen av informanterna tror på allt 
till punkt och pricka, utan lyssnar även på sin egen intuition. 
 Tungotal eller glossolali som det även kallas definieras av Holm (1976 ref. i Geels & 
wikström 1999) som 

 ett visst språkligt fenomen, ett verbalt beteende vilket vanligen förekommer i samband med 
 andakts eller gudstjänstliv och som består av ljudkombinationer, vilka av de troende 
 uppfattas vara ett okänt språk. (s, 88) 
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När ett budskap  eller uppenbarelse kommer sker ett rollbyte och den alltmer religiösa individen 
uppenbaras. Ett  rollbyte i detta avseende beskriver Sundén (1959 ref. i Geels & Wikström 1999), är 
som att individen tolkar sina förutsättningar utifrån sina egna referensramar som uppenbarades 
under den primära socialisationen, som i detta fall är den kristna traditionen. Att byta roll innebär att 
aktualisera en annan erfarenhet. Detta kan man se i informanternas upplevelser vad gäller både 
profetior samt tungotal. Här finns två olika referensramar, en profan och en religiös, och det är då 
det talas om omstrukturering menar Sundén  och detta fenomen kallas för ”fasväxling” (s. 82) 
Individen växlar här från ett  profant till ett heligt referenssystem. När en individ går från en 
världslig roll till en helig roll utvecklas en ”dual rollsituation” (a.a) Denna situation går att  finna i 
erfarenheten att börja tala i tungor. Dessa roller erbjuder möjligheten att överta någon av mytens 
roller vilket kommer att påverka hur händelserna påverkas. Eftersom informanterna har en religiös 
bakgrund ses inte detta som något skumt och konstigt, utan det ses som en helig handling och/eller 
ett budskap som skall tas emot med öppna armar.   
 Förutom vuxendop har ritualerna som nämnts ovan anpassats och blivit mer individualistisk, 
mer personlig. Vuxendop ser i stort sett ut på samma sätt som den alltid gjorts. Det är fortfarande 
vuxendopet som är det väsentliga för att bli en pingstvän. Bönen har kommit in i hemmen mer och 
blivit mer individualiserad . Hen ber om behovet finns. Profetior och tungotal har berörts av 
samhället utanför, där en del ser dem med mer kritiska ögon och skepsism till dem som tolkar 
tungotalen. Idag, om de talar i tungor, gör de det oftast i tystnad och behovet att bli tolkad av andra 
finns inte. 
 Frisk (1998/2011) skriver att religionen förändras över tid och anpassar sig mer och mer till 
samhällets attityder. Detta går främst att se i ritualernas utförande, då det är i ritualerna det går att se 
vilken religion hen ingår i. Efter vetenskapen och psykologins framväxt har exempelvis tungotalen 
hamnat mer i skymundan bland medlemmarna och tagit en mer personlig form, där tolkningen inte 
alltid behöver vara ett budskap från Gud. 
 Ritualer och traditioner har en stor betydelse, även idag, bland medlemmarna och detta av 
skälet att det är ritualerna som visar vilken religion eller rörelse som hen ingår i. Många kristna 
religiösa rörelser kan vara snarlika varandra som exempelvis Livets Ord eller philadelfiakyrkan, 
men det är på vilket sätt och i vilken grad ritualerna och traditionen utförs som utmärker dem.
 
5.3 Religionens betydelse i vardagslivet
Att ingå i en rörelse kan ge en känsla av utanförskap, då en del ting måste avstås, som exempelvis 
alkohol, media, tv eller dylikt. Om individen bestämt sig för att leva på ett specifikt sätt, måste en 
del regler anammas. Vad händer om inte dessa regler kan överensstämma med det övriga samhället?
Finns det några enstaka tillfällen en anhängare kan känna utanförskap från det övriga samhället? 
Jag vill veta hur de lever med sin religion i vardagslivet. Det är lätt  att leva med religionen om alla 
är troende, men utanför den religiösa gemenskapen har inte alla samma tro och hur blir det då? 
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5.3.1 Utanförskap i förhållande till andra
Samhället har blivit alltmer individualiserat och för en del kan ett religiöst liv kännas som att  leva 
ett  liv i utanförskap och en del kanske även kan känna sig missförstådda.  Jag kommer här att 
beskriva hur de känner sig ute i samhället, det vill säga om de känner att de är med i samhället eller 
om de känner en viss utanförskap.  
Ip 4 påpekar att kyrkan idag följer samhällets utveckling och berättar att  i yngre dagar kunde  hon 
känna att familjens tro påverkade vardagslivet, på ett sätt som gjorde att det ibland kändes jobbigt 
att  behöva försvara sig.  Informantens föräldrar är uppväxta inom pingströrelsen och uppväxta ur 
den gamla traditionen, som var mer kollektiv i sin tro. Alla inom rörelsen levde efter ett gemensamt 
synsätt vad gäller leverne, både innanför och utanför rörelsen. Det som stod i bibeln, var det som 
gällde och det var där vägledning söktes. Detta ingav dock en känsla av trygghet och alla 
medlemmar visste var de hade varandra samt hur de skulle bete sig både innanför och utanför 
rörelsens ramar, menar informanten. Ip  4 skulle inte kunna förbjuda sina barn att exempelvis gå på 
bio eller något som i hennes ögon anses harmlöst, men tiderna ändras och så även olika synsätt  och 
menar att  det inte går att  kontrollera på samma sätt idag. Hennes mamma förbjöd henne att  gå på 
bio, vilket hon gjorde ändå. Varför de inte fick gå på bio berodde på att  det handlade om ”världsliga 
nöjen”.
 En informant berättar att religionen har beblandats med vardagslivet och påpekar att hen 
använder religionen som ett verktyg i vardagslivet. Detta inger en känsla av trygghet och påpekar 
att  det är Gud som använder hen i mötet med människor varje dag. En del informanter påverkas mer 
av religionen än andra, vilket Ip 4 säger angående att inte ha tv i hemmet. 

 det har inget med min tro att göra, men jag är helt ointresserad. Det är mycket 
 destruktivt...så nej, jag vill leva utan tv.

Ip 4 föredrar det  andliga livet framför det världsliga. Tv är inget av intresse och anser att det är för 
mycket destruktivt. Tv och bio är det värdsliga, det profana, där det visas olika ting från 
vardagslivet. Ip 3 berättar om tv´n och dess relation:

 När tv´n kom, vet du...min farmor var ju pingstvän och jag lovar dig, något så 
 puritanskt...det kan du inte finna överhuvudtaget i denna rörelse. Så när vi fick tv på -60 
 talet så satt hon i köket hemma hos oss...Hon tittade inte på tv. 

Rörelsen har blivit alltmer fritt och anhängarna väljer om de vill leva med det profana eller inte. Ip 
2 har till skillnad mot de övriga informanterna valt att leva utan tv. Hon påpekar att det inte har med 
religionen att göra. Hon föredrar dock att leva med det heliga framför det profana. 
  En informant påpekar att religionen kan påverka vardagslivet då hen har ett arbete som 
bidrar till ständig kontakt med det profana och menar att det gäller exempelvis att  se upp med 
alkoholen då det är olika möten på arbetet. Informanten påpekar dock att det blivit alltmer 
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accepterat med alkohol i rörelsen idag och det är Ok att ta ett glas då och då. Informanten menar att 
det idag inte är lika hårt och alla är inte stöpta ur samma form. De anser sig vara väldigt fria i sin tro 
och känslan av utanförskap är idag inte lika tydlig. Det går att leva med religionen och acceptansen 
finns i samhället och pingstkyrkan accepterar samhället. Ip 3 berättar:

 Det var sådant som var uteslutet, som alkohol, snus, cigaretter, droger....Lättöl är tänkbart 
 idag också, som inte var accepterat förr. Detta är något som vi brottas med varje dag. Du 
 ser...vi är inte Jehovas Vittnen...alla i en form...vi är väldigt utspridda med olika tankar och 
 väldigt fria. 

Religion kan som helhet ge en bild av trygghet och gemenskapskänsla vilket gör att medlemmarna 
stannar kvar och för att behålla sina medlemmar går det inte att  leva som de alltid gjort.  Skolan är 
idag obligatorisk och barnen måste infinna sig i den oavsett religion, vilket leder till kontakt  med 
omvärlden. 
 Informanterna tycker inte att  religionen kommer ivägen för det vardagliga livet på ett 
jobbigt sätt. Det gäller dock att vara aktsam och inte dricka alkohol på diverse arbetsmöten. En 
informant använder religionen som verktyg i vardagen. Idag anses det inte jobbigt att leva med 
religionen, men då en informant var yngre tyckte hon att det var jobbigt. 
 
5.3.2 Traditioner och regler förändras 
Vad händer då individen i en religiös rörelse vill bli respekterad för den denne är, men traditionerna 
med dess regler kan komma ivägen. Traditioner såsom regler kan ibland ifrågasättas när en ny 
generation kommer med sina nya erfarenheter. Jag beskriver här hur traditionerna ser ut i 
pingstkyrkan och hur de förändrats. 
Enligt informanterna är det tryggt med traditioner och regler vilket bidrar till en känsla av 
samhörighet. Men, påpekar de, det är viktigt  att lyssna till sitt inre och se på en del traditioner med 
kritiska ögon. Med nya generationer kommer nya möjligheter vilket resulterar en utveckling samt 
individualisering. En informant ser gemenskapen som en huvudnyckel till det som fyller rörelsen 
med mening. Hen lever inte fullt  ut  efter de traditionella regler och den sociala kontrollen är 
irrelevant och grupptillhörigheten mer relevant. Ändock finns en del regler som skall följas vilket 
kan påverka hens beteende beroende om hen befinner sig innanför eller utanför rörelsens ramar. Ip 
1 är väldigt liberal i sitt tänk och menar att hon kan ett glas vin då och då. Det är dock inte alla som 
håller med henne. En del vill ha det striktare. Rörelsen accepterar både den liberala och det striktare 
beteendet. En informant som är uppväxt i rörelsen, har aldrigt känt av detta striktare beteende, det 
starka kontrollsystem som pingstkyrkan sägs ha. Ip 4 berättar att hon  anslöt sig till rörelsen, då det 
skedde mycket förändringar. Under -90 talet skedde ett paradigmskifte inom pingstkyrkan och den 
sociala kontrollen, med uteslutning som metod började minska. Ip berättar:
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 Jag började av en mer upprorisk tid...det är klart att pingströrelsen har en mörk historia (...) 
 den historien finns ju alltid, med uteslutenhet...det har aldrig hänt under min tid. (...) Det 
 kanske berodde på att rörelsen då var på -90 talet...var på väg mot något nytt...Att det var, 
 det har känt som en trygg plats att komma till...som jag trivs i väldigt bra. 

Den sociala kontrollen som var, byggde på en mer traditionsbunden struktur där likhet i levernet 
bland anhängarnba var grunden. Individualiteten var svag och rättvisan låg helt utanför individens 
ramar. Rättvisa var det som stod i bibeln samt vad pastorn sa att det var. Om inte detta följdes blev 
individen utesluten. 
 En av informanterna har dock en mer traditionsinriktad syn och drar sig till en mer 
bokstavstro, där lojaliteten och det  som står i bibeln är det väsentliga.  Ip  3 anser inte att anhängarna 
ska vara så snälla mot varandra och att rörelsen blivit för snäll. Detta visas i följande citat:

 Om man inte är lojal mot rörelsen då har man inget där å göra. För 30 år sen hade man 
 blivit utesluten och struken ur rörelsen om en individ föll tillbaka till missbruk (...) men det 
 är en betydligt liberalare syn på detta idag, vilket inte är bra alla gånger, för rörelsens skull. 
 En del av mina vänner går ut och dricker och slåss hur mycket de vill.

Ip 3 har en mer traditionsbunden syn på hur en pingstvän ska leva, och menar att om det hade hänt 
förr i tiden skulle man bli utesluten. Frisk (1998/2011) menar att de som blir uteslutna får inte under 
några omständigheter ta kontakt med de övriga i rörelsen, oavsett om det rör sig om familjen. Alla 
har inte har samma åsikt, och menar att en del av hans vänner går ut på stan, där de slåss och dricker 
hur mycket de vill. 
 Alla informanter menar att traditionen när det gäller reglerna har förändrats och till det 
bättre.  Men någon tycker att det ska vara lite striktare och återgå till det lite mer traditionsbundna. 
Acceptansen om varandras oliktänkande finns dock och den sociala kontrollen är inte lika tydlig 
idag. 

5.3.3 Analys- vardagslivets verklighet
Religionen är som en institution, ett självklart leverne, där en trygghet finns. Sociologer som 
Giddens (1983 refererad i Ritzer 2000), Berger & Luckmann (1966/1991) menar att nya former för 
religiöst liv och andlighet kan vara en väg ut ur känslan av ensamhet, alienation och dylikt som 
moderniteten ibland kan föra med sig. Religionen kan för en del ta bort känslan av utanförskap och 
ha en mer integrerande funktion. Religionen kan skänka mening, identitet och en känsla av 
sammanhang. Men problemet kan ibland vara att, fast individen vill känna denna samhörighet, vill 
individen även bli respekterad för vad denne är. Individen i en religiös rörelse påverkas alltmer av 
samhällets attityder, då det är svårt att leva helt och hållet utanför det ”stora” samhället med dess 
normer och värderingar, vilket idag dras alltmer mot ett gesellscahfts samhälle med en 
individinriktad norm. Norm är de regler eller föreskrifter om hur någon bör handla. Det är regler för 
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hur medlemmar i en grupp ska tycka eller handla och vilka egenskaper de ska ha för att passa in just 
i den gruppen/kulturen. Alla sociala situationer med en viss varaktighet präglas av formella eller 
informella normer. (Brante et.al. 1999) För en del blir normerna i samhället en självklarhet och de 
tar med sig dessa normer till deras grupp vilket slutligen blir en del av deras institution.  
Verkligheten är dock mer komplex än så, eftersom den definieras annorlunda från individ till 
individ beroende på hur det ser ut där individen lever. Men för en del är det inte nog med den 
sociala verklighet som alltid funnits, utan de vill även införliva samhällets attityder och se rörelsen 
på ett mer individualiserat sätt. En del vill ha en personlig relation med sin Gud och avgör själv hur 
hen ska leva. En del väljer att  avstå från exempelvis alkohol eller tv, och en del tittar på tv med ett 
glas vin. Detta är ett tydligt tecken på att rörelsen blir alltmer präglat av ett gesellschafts samhälle 
och lämnar den traditionsbundna levernet. Den sociala kontrollen inom kyrkor kunde ur ett 
historiskt synpunkt vara otrolig stark, med en stark gemenskap, ett gemeinschaft. Likhet i rörelsen 
gjorde att det påverkbara blev än mer tydlig. Men om förändringar sker i små doser hela tiden, blir 
det inte så påtagligt för medlemmarna. (Bell 2009) Detta gjordes inom pingströrelsen, vilket syns i 
exempelvis hur de idag utför en del ritualer.   Kyrkan som helhet har blivit alltmer individualiserad 
och detta påverkar även kyrkans förgreningar såsom pingströrelsen.  
 Informanterna ser det inte som något problem att  religionen beblandas med vardagslivet. 
Men förr kunde det vara lite mer besvärligt att vara medlem. Detta menar de informanter som växt 
upp i rörelsen. Innan kyrkan kom att beröras av samhällets individualisering var det inte helt 
accepterat att  ha en tv i hemmet eller gå på bio. Världsliga nöjen ansågs som syndigt. Men detta 
kom att  förändras i samband med samhällets alltmer sekulariserade drag. Idag är det inte lika 
väsentligt att alla pingstvänner ska leva och se ut på samma sätt, utan idag accepteras i stort sätt alla 
individer och personligheter. Även om traditionen ses som en trygghet bland informanterna tycker 
de att det är naturligt att följa samhällets attityder på ett mer eller mindre sätt.
 Frisk (1998/2011) skriver att  religionens förändring kan bero på moderniseringen samt att 
individer idag flyttar på sig allt mer. Detta resulterar att man tar med sig olika slags inflytande från 
andra håll samt att det inte är lika lätt att bevara barnen i en religiös rörelse, då även de en dag 
kanske flyttar, tappar sin tro eller finner en annan tro. 

5.4 Kyrkan anpassas alltmer- en slutanalys
Jag kommer här att  avsluta resultatdelen med en slutanalys. Denna del handlar som helhet hur 
kyrkan gått till väga och anpassats alltmer till samhällets normer. Jag skriver detta separat då det 
inte tar upp individens val och leverne, utan kyrkans hantering av ”överlevnad” i det 
individualistiska samhället
 För att pingstkyrkan ska behålla sina medlemmar och även få nya medlemmar har en 
anpassning skett vilket kan ses i acceptansen av de olika åsikter samt hur de hyllar Gud. Gud har 
blivit alltmer personlig och religionen mer individualiserad, såsom samhället. Samhället har en 
alltmer individualiserad synsätt som helhet, vilket kan ses i exempelvis skolan där skolledningen ser 
på varje elev som unik och detta går även att finna inom pingstkyrkan. 
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Det moderna samhället skapar formellt fria individer med möjlighet  att realisera en unik 
individualitet, men detta är svårt i ett differentierat och splittrat samhälle, menar Simmel (1998 
refererad i Stenberg & Isenberg 2013) En del håller nog med Simmel och väljer därför att ingå i en 
religiös rörelse. Det går att  se pingstkyrkan som ett gemeinschaft, ett närsamhälle präglat av nära 
och täta relationer som i en famlj eller släkt där banden mellan individerna är av varaktighet och 
ofta av emotionellt slag samt statusförhållanden är tillskrivna traditionen. Gemenskapen här är 
naturlig. Samtidigt  går det att se rörelsen gå mot en alltmer individualiserad iriktning. 
Informanterna påpekar att rörelsen följer samhällets utveckling och säger att kyrkan har anpassat sig 
mer till samhället och har blivit mer öppet. Innan var det hårdare och stämningen var en annan.  
 I kyrkan blir det svårare för en ledare att säga hur det ska vara, då samhället kan ses som den 
stora ledaren. I samhället skapas de övergripande normerna som i slutänden kryper in i frikyrkornas 
portar och ändrar på en del ting, exempelvis auktoriteten, synen på barnuppfostran, gå på bio eller 
andra världsliga ting. Även ritualerna har förändrats och/utvecklats. Detta kan exempelvis ses i 
tungotal och profetian som skall ses med kritiska ögon. Bönen är även den en ritual som blir mer 
individinriktad och en troende ber då hen känner att det behövs. 
 Jag vill dock påpeka att alla inte tycker anpassningen är en bra ide. Det finns en del som vill 
gå tillbaka till hur det varit, till bibelns grundkärna och vill inte att  troende ska bete sig hur som 
helst då de har ett mål att uppfylla. Leva som den kristna läran säger.
 Riterna bygger på en gemenskap vilket bygger på känslan av trygghet, likhet, samhörighet 
och identifikation i religionen vilket  rör sig i både tid och rum. Individualiseringen finns inom 
rörelsen och de ser en del saker med mer kritiska ögon och tanken på likhet och en specifik norm 
om hur pingstvännen skall vara, finns inte. 
 Inom den religiösa rörelsen har skett en rationalisering, främst för att bevara sina 
medlemmar. Det finns dock en del kvar av det ”gamla” meningsystemet i denna rörelse, som 
profetior, tungotal samt vuxendop. Detta är vad gemenskapens anda i denna rörelse har att knyta an 
till vad gäller ritualernas tradition sedan urminnes tider. Då ett  paradigmsskifte sker i en religiös 
rörelse drabbas även den symboliska interaktionen. Individen kommer att  utveckla sin personlighet, 
individualitet och identitet genom ett språkligt symbolbyte i samspelsprocesser med människor runt 
omkring sig, och allt som sägs och görs, görs inte helt och hållet likadant i en gemenskap.
 Frisk (1998/2011) skriver att religionen tappade sin kraft i samband med psykologins och 
vetenskapens framväxt. Religionens funktion var och är att tillhandahålla mening och det gör den 
även nu, men det finns lite mer att välja av idag (som vetenskap  och psykologi). Idag kan dock hen 
diskutera samhällets företeelser och normer i kyrkan på ett  mer accepterat sätt, och inte se ner på 
allt samhället har att erbjuda. 
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6. Avslutande reflektion 

Jag har med denna studie undersökt varför någon väljer att gå med i en religiös rörelse och hur 
kyrkan berörts i ett alltmer individinriktat samhälle. Den grundläggande faktorn till att  bli pingstvän 
visade sig vara gemenskapen, vilket bidrar till en trygghet och samhörighetskänsla samt en 
gemensam tro. Kyrkan som helhet har påverkats av det individualistiska samhället  vilket visar sig i 
utvecklingen av bönen, tungotal, profetior samt traditionerna. Respekten för oliktänkande finns och 
det ses inte som en omöjlighet att exempelvis dricka ett  glas vin eller gå på bio, vilket i stort sett var 
omöjligt en generation innan.  
 Ur historisk synvinkel har religionen varit den starka dragningskraften och gemenskapen 
varit  mindre betydande inom de flesta kristna religiösa rörelser. Att vara underordnad religionen 
och/eller Gud var mer påtaglig i den ”gamla” kyrkan. I en gemenskap  som har religionen som fokus 
har barnen en stark roll, då det är de som sedan ska föra religionen vidare.  Socialisationen mellan 
föräldrar och barn fungerar dock inte som tidigare där en av de viktigaste faktorerna är inflyttning 
till städer (Frisk 1998/2011). Idag är det inte lika lätt att ”föra över” sin religion och utgå från att 
barnen stannar kvar där de växt upp. De som flyttar byter även ut diverse sociala sammanhang där 
traditionen inte upplevs som lika självklar. I nya miljöer erbjuds nya möjligheter. Det är trots allt 
inte bara urbaniseringen som bidragit  till denna faktor, även skolans icke-konfessionella 
undervisning har påverkat synen på religionen. Generationsbyten brukar i många fall påverka de 
områden de befinner sig i med olika nya idéer och liknande. Inom pingstkyrkan fick denna 
generationsbyte en stor konsekvens. Under 1990 talet uppfostrades barnen i en tid då samhället som 
helhet befann sig i en stor utveckling vad gäller synen på religionen. Kristendomen blev inte lika 
självklar och ifrågasättandet av diverse normer blev allt mer påtaglig. Detta var något som kom att 
beröra kyrkan, vilket bidrog till att individen med dess personliga drag fick ta mer plats i religionen 
och det blev mer och mer accepterat med ifrågasättande. 
 De religiösa ritualerna ser olika ut beroende på hur individens liv ser ut. Några anser att de 
inte behöver be varje dag, utan det görs kanske vid behov och en del ber exempelvis aftonbön varje 
kväll och använder Gud som ett ”vardagligt verktyg”.  Bön, vuxendop, profetior samt tungotal är 
några ritualer som lever vidare i denna rörelse och kommer nog så att göra, trots generationsskifte. 
En del använder tungotal för eget  bruk, som ett slags mantra och andra ser tungotal som profetior 
och vill att  det  skall tydas av en kunnig inom detta område. Om exempelvis tungotal sker samt tyds 
ska individen lyssna på sin egen intuition. Den egna personliga tron tar allt större plats idag och den 
gamla traditionen, ”att det alltid varit så” fungerar inte bland dagens medlemmar. Ifrågasättandet 
har blivit alltmer accepterat. I dessa ritualer har en anpassning till samhället skett och man använder 
andra begrepp  som tilltal istället för profetia. Språket utvecklas i samband med generationen och 
dennes språkbruk, vilket fått en mer ”icke-religiös” klang. 
 Trots att verkligheten, det vill säga deras leverne och livsval,  är olika i rörelsen, där en 
individ anser sig mer liberal och/eller individualiserad som exempelvis tar ett glas vin då och då och 
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en annan inte alls tycker det är rätt att  dricka alkohol eller informanternas olika syn på tungotal, 
aftonbön eller dylikt, finns en gemensam nämnare, den religiösa tron, där de kan leva i en social 
interaktion vilket framstår som oerhört viktigt för medlemmarna. I detta fall är religionen ett sätt att 
förena människor i ett kollektiv. Utöver religionen är gemenskapen oerhört viktig. En rörelse kan 
vara svår att  hantera om inte gemenskapen är delaktig. Här förenas de i en gemensam tro, men även 
ett starkt socialt nätverk, där de finns för varandra i vått och i torrt. Denna gemenskap kan vara en 
reaktion mot det individualistiska samhället, där individen i stort  sätt  ska klara sig själv och ta egna 
beslut. I gemenskapen fattas gemensamma beslut och de hjälper och vägleder varandra.
 Den religiösa tron visar sig idag inte vara lika komplicerad som den var förr i tiden. Det har 
skett en individualisering i denna religiösa rörelse. För att kunna bevara sina medlemmar, behöver 
kyrkan nog bjuda in individualisering. Även om de har en stor acceptans gentemot varandra finns 
det ändock en aktsamhet och försiktighet bland anhängarna som kan vara medvetet men även 
omedvetet. Det finns de som inte vill ha denna anpassning och vill gå tillbaka till så som det var 
förr, med mer makt i sina händer och ett större kontrollsystem baserat på den gamla traditionen. 
 Frågan kvarstår dock. Vad skulle ske om en ny pastor kom med ett inte lika öppet sinne? 
Kommer anhängarna ta ett steg tillbaka eller kommer de ”vägleda” pastorn. Som Bell (2009) menar, 
förändringar i små doser märks inte. 
 
6.1 Reflektion
Jag har med denna studie undersökt varför en individ väljer att gå med i en religiös rörelse. Jag ville 
se hur medlemmarnas vardagsliv såg ut samt se vilken betydelse rörelsen har för medlemmarna. Jag 
har utöver dessa frågor även tagit  reda på hur kyrkan anpassats efter samhällets alltmer 
individuliserade drag. Jag tycker att jag fått  grundläggande svar som täcker studiens frågor. Men 
hade jag haft  möjlighet skulle jag gärna ha använt mig av fler informanter samt göra en deltagande 
observation, för att få en egen upplevelse av exempelvis ett bönemöte eller utförande av glossolali 
(tungotal). Det skulle ge mig en mer helhetsbild av ritualerna utförande och hur det ser ut i en 
pingstkyrka idag.   
 Jag har kommit fram till att i gemenskapen finner medlemmarna både trygghet och ett 
socialt nätverk. Utifrån vad jag fått veta skulle det vara intressant att fråga några avhoppare varför 
de valt att avsluta medlemskapen samt hur rörelsen ser på det. Har rörelsen enligt avhopparna en 
lika stark och trygg gemenskap. Det finns en orsak till varför man vill lämna något. Detta, tycker 
jag, skulle ge en mer helhetsbild om hur gemenskapen ser ut  och om valet att ingå i en religiös 
rörelse. Även intervjua några äldre skulle vara intressant för att  få veta om de kanske tycker 
annorlunda med kyrkans alltmer individualiserade drag. Den äldre generationen har ju erfarenheter 
från den ”gamla” och den ”nya” kyrkan.
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6.2 Vidare studier
Denna studie tar upp frågan varför en individ tar valet att gå med i en religiös rörelse och hur 
rörelsen i sin tur anpassats. Vad som väcks under studiens gång är varför hen väljer att gå med i 
andra religiösa rörelser som en individ kanske inte har haft  någon kontakt med innan. Som nämndes 
innan är barnatron väldigt stark. I Sverige har vi en kristen grund och vare sig man vill eller ej 
påverkas man av religionen vad gäller exempelvis talet och helgdagarna. Varför väljer då en individ 
att  exempelvis gå med i Hare Krishna eller scientologikyrkan? De två exemplen jag nämt har inte 
alls någon koppling till kristendomen.
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BILAGA 1
Intervjuguide

 Kontakten

1. Hur kom du först i kontakt med rörelsen.

2. Hur länge har du varit medlem?

3. Hur upplevde du rörelsen i början och vad deltog du i först?

4. Vad deltar du i nu,

a. Planerade aktiviteter

b. Spontana

c. Stormöten etc

5. Träffar du deltagare ”privat” i umgänge?

6. Om du slutade, vad skulle du sakna mest?

 Gemenskapen och autonomin

1.Vad gör ni på era möten? (Relatera till det ovanstående)

2. Hur upplever du de olika mötena eller sammankomsterna? Olika typer av gemenskap.

3. Hur är gemenskapen inom rörelsen? Upplever du olika typer av gemenskap. 

a. Att ingå i sammanhang

b. Att man inte är ensam

c. Relationer till enstaka personer

d. Hur viktiga är relationerna i rörelsen i förhållande till andra relationer

4. Vilka relationer inom rörelsen är viktigast och kan du beskriva varför

a. Är relationen gentemot varandra viktig?

b. Ska en individ själv söka vägen till Jesus/Gud eller sker det i gemenskapen?

c. Hur vägleder ni varandra?

d. Händer det att du har andra uppfattningar än andra?

e. Inom vilka områden har du idag andra uppfattningar än innan du gick med

f. Vad har gjort starkast intryck på dig

g. Om någon inom rörelsen agerat fel, hur agerar ni? 

h. Vad händer om någon blir utesluten och varför kan någon bli det? 

 5. Hur ”marknadsför” ni er?
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 Ritualer

1. Vilka ritualer har ni? Och hur upplever du dessa? Vilka är starkast, viktigast och vad är 

betydelsen? 

2. Hur går det till när någon 

a. Döper sig

b. Gifter sig

c. Begravning, finns det någon mer specifik ritual?

3. Är det lika vanligt med,

a. Demonutdrivning

b. Profetior

c. Tungotal, hur går dessa till?

4. Hur ser en dag ut för er?

5. Kan er tro någonsin komma ivägen för ert ”världsliga liv”?

6. Hur går en bön till?

7.  Är bönen viktig för vardagslivet?

8. Hur går en väckelsemöte till? Är den viktig för er tro?

 Människosyn

1. Vad anser ni om samhällets syn på uppfostran?

2. Vad enligt er är skillnaden på man respektive kvinna?

3. Har ni någon särskiljande syn på individen jämfört med samhället samt kyrkan?

 Rörelsen

1. Hur många är medlemmar i er församling?

2. Hur många medlemmar är det överlag?

3. Växer rörelsen eller minskar den? Varför tror ni?

4. Pingskyrkan har många förgreningar. Hur skiljer sig er tro mot exempelvis Livets Ord?

5. Hur ser ni på det övriga samhället?

6. Om en medlem börjar tvivla på sin församling, hur hjälper ni då denna person?

7. Berätta lite om ungdomslägren. Vad går den ut på?
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